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‘Het godsdienstonderwijs bij de kerkelijke onderwijsinstellingen
heeft tot doel het individu, het gezin, en de priesterschapsleiders
in de gelegenheid te stellen de zending van de kerk te vol-
brengen’ (Evangelieonderricht: handboek voor leerkrachten en leiders
van CES [1994], blz. 3). De primaire methode om dit doel te
bereiken, is de cursisten in het evangelie van Jezus Christus te
onderwijzen, zoals het in de standaardwerken en in de woorden
van de profeten te vinden is. Dit boek moet u daarbij behulp-
zaam zijn, hoeveel of hoe weinig onderwijservaring u ook hebt
en in welke taal of welk land u uw onderwijs ook geeft.

De tweede methode is te onderwijzen door voorschrift, met
de kracht van de Geest, en door een goed voorbeeld te zijn.
Zij die niet alleen door voorschrift, maar ook door voorbeeld
onderwijzen, zijn het doeltreffendst. Om door voorschrift te
onderwijzen, moet u eerst ‘door studie alsmede door geloof’
(LV 88:118) de beginselen van het evangelie van Jezus Christus
begrijpen. En om door voorbeeld te onderwijzen, moet u zelf
het evangelie naleven. Bovendien moet u op de leiding van de
Geest vertrouwen. Ouderling Boyd K. Packer, lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘Een leerkracht
onderwijst met macht als hij alles heeft gedaan wat hij kon om
zich voor te bereiden – het gaat niet alleen om de desbetreffende
les, maar vereist ook een leven dat in overeenstemming met de
Geest is. Als hij leert om voor inspiratie op de Geest te ver-
trouwen, kan hij voor de klas gaan staan (. . .) in de wetenschap
dat hij met inspiratie kan onderwijzen.’ (Teach Ye Diligently
[1975], blz. 306.) De macht waar ouderling Packer het over had,
is vaak te voelen wanneer een leerkracht zijn getuigenis geeft
van het beginsel of de leer waarin hij onderwijst.

Het gebruik van dit boek
De Schriften moeten de voornaamste hulpbron zijn bij het voor-
bereiden van uw lessen. Bij uw schriftstudie en de voorbereiding
van uw lessen behoort u bovendien te beschikken over de vol-
gende boeken:

• De twee instituutslesboeken voor Godsdienst 301 en 302 –
Oude Testament: Genesis–2 Samuël (32489 120) en Oude Testa-
ment: 1 Koningen–Maleachi (32498 120)

• Het lesmateriaal voor het seminarie-thuis – Het Oude Testa-
ment: gids voor de cursist (34189 120)

• Videolessen: Oude Testament (32318 120)

• Dit lesboek: Het Oude Testament – lesboek voor de leerkracht

Die boeken zijn geen vervanging van uw schriftstudie, noch zijn
zij een vervanging van de inspiratie en leiding van de Heilige
Geest bij uw voorbereiding op het onderwijs aan uw cursisten.
Ze zijn aanvullende hulpbronnen en extra steun bij de voorberei-
ding van uw lessen. Vooral dit boek verschaft inleidende infor-
matie voor elk tekstblok, geeft aan op welke belangrijke evange-
liebeginselen er gelet moet worden, en geeft ideeën om die
beginselen dusdanig over te brengen dat de cursisten ze zullen
begrijpen en toepassen.

‘De leiding van de kerkelijke onderwijsinstellingen heeft bepaald
dat tijdens doordeweekse lessen, waarbij meer tijd beschikbaar

is, de Schriften in volgorde behandeld behoren te worden. Een
van de beste manieren om in het evangelie van Jezus Christus te
onderrichten, is de Schriften in volgorde te behandelen. Die
vorm van onderwijzen houdt in dat de Schriften behandeld
worden in de volgorde waarin zij in de standaardwerken voor-
komen.’ (Evangelieonderricht, blz. 20; zie die bladzijde ook voor
meer informatie over deze onderwijsmethode.) In dit boek
wordt de volgorde van de Schriften aangehouden, maar staan
niet voor elk vers in elk tekstblok aanwijzingen voor het onder-
wijs. Aanvullend materiaal vindt u in het instituutsboek voor
de cursist en het seminarieboek voor de cursist.

Evangelieonderricht: handboek voor leerkrachten en leiders van CES
(catalogusnr. 34829 120) geeft gedetailleerde aanwijzingen voor
het lesgeven in een klas van de kerkelijke onderwijsinstellingen.
Stel uzelf op de hoogte van de inhoud van dat boek. De vol-
gende algemene aanwijzingen kunnen van nut zijn bij de voor-
bereiding van uw lessen.

Bereid u voor op het bestuderen van het evangelie en
het onderwijzen erin

• Leef het evangelie na.

• Bid dat de Geest u zal leiden bij uw studie, voorbereiding en
onderwijs.

• Heb geloof in de Heer, in de macht van de Geest en in de
macht van de Schriften om in de behoeften van uw cursisten
te voorzien.

Besluit wat u gaat behandelen

• Besluit welk deel van de Schriften u tijdens uw les wilt behan-
delen. Dit boek is opgedeeld in tekstblokken die aangeven
waar een verhaal of een onderwerp ophoudt. Met de gids op
de bladzijden 5 en 6 kunt u bepalen hoeveel materiaal u elke
dag of week wilt behandelen.

• Bestudeer het tekstblok grondig. Lees het meerdere keren
door, waarbij u let op de leerstellingen, beginselen, gebeurte-
nissen en moeilijke woorden of zinsneden. Dit boek, het insti-
tuutsboek voor de cursist en de gids voor de cursist zullen
ertoe bijdragen dat u het tekstblok begrijpt, en kunt besluiten
wat er belangrijk is voor uw cursisten. U zult doeltreffender
zijn in uw onderwijs als u iets inspirerends hebt ontdekt in
het tekstblok. Vervolgens kunt u de cursisten tot een soortge-
lijke ontdekking leiden.

• Ouderling Henry B. Eyring, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd: ‘Ik hoop dat u de geschiedenis en
de verhalen in het Oude Testament zult behandelen. Ik hoop
dat u duidelijk de leer van de verbonden en de offeranden
zult behandelen die in dit boek te vinden zijn.’ (Covenants and
Sacrifice [toespraak aan leerkrachten godsdienstonderwijs,
15 augustus 1995], blz. 7.) Kies de leerstellingen, beginselen en
gebeurtenissen die voor uw cursisten het belangrijkst zijn.
Laat u door de influisteringen van de Geest en de behoeften
van uw cursisten leiden als u besluit wat u gaat behandelen.
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Vaststellen hoe u gaat lesgeven

• Kies voor elk beginsel en elke gebeurtenis of leerstelling een
of meer onderwijsmethoden. Gebruik uw eigen methoden,
of de methoden in het lesmateriaal.

• Kies methoden die de cursisten motiveren, en hen aanmoe-
digen om deel te nemen aan de les en het geleerde in praktijk
te brengen.

1. Motivatie (ontvankelijkheid) betekent dat de cursisten geeste-
lijk en intellectueel voorbereid zijn, dat ze alert en gecon-
centreerd zijn, en dat ze bereid zijn om deel te nemen aan
de leerervaring. ‘Motivatie ofwel ontvankelijkheid is zowel
een conditie van het hart als van het verstand.’ (Evangelie-
onderricht, blz. 13.) Het is geen trucje om de les mee te
beginnen, maar een voortdurende inschatting van de mate
van concentratie van uw cursisten.

2. Deelname betekent dat de cursisten betrokken zijn bij het
leerproces. Hun betrokkenheid kan fysiek, emotioneel,
intellectueel en geestelijk zijn. Hoe meer de cursisten bij het
leerproces betrokken zijn, hoe meer zij zullen begrijpen,
onthouden en toepassen.

3. Toepassing betekent dat de cursisten de geleerde denk-
beelden aanvaarden, begrijpen hoe zij ze zelf kunnen
gebruiken, en er vervolgens naar streven om die beginselen
na te leven.

De opzet van dit boek
Elk tekstblok in de vier evangeliën begint met een tijdlijn waarop
bij benadering wordt aangegeven wanneer de gebeurtenissen in
dat blok hebben plaatsgevonden.

Inleidend materiaal

In deze afdeling staat achtergrondmateriaal en andere informatie
om u een beter begrip te geven van het tekstblok in zijn histo-
risch en schriftuurlijk kader. Ook voor elk boek uit de Schriften
is inleidend materiaal beschikbaar. Samen met de achtergrond-
informatie in de gids voor de cursist en het instituutsboek voor
de cursist kunnen zij uw eigen studie en begrip van de Schriften
verrijken. De introductie tot ieder tekstblok is een aanvullend
hulpmiddel om het verband en het doel van die hoofdstukken
te begrijpen. Er staan vaak ideeën in om uw studie te verbeteren
en ervoor te zorgen dat u de betekenis van het tekstblok goed
begrijpt. In de instituutslesboeken en de gids voor de cursist
staat aanvullend inleidend materiaal.

U kunt het inleidend materiaal ook gebruiken voor het ver-
schaffen van:

• Motiverende vragen om uw cursisten te stellen en hun
ontvankelijkheid te vergroten.

• Achtergrondinformatie, zaken waarop de cursisten bij het
lezen kunnen letten, en andere aanwijzingen die van nut
kunnen zijn voordat zij het tekstblok lezen.

• Uitspraken om te laten zien of op het bord te schrijven, of
notities die de cursisten in hun Schriften kunnen zetten.

Enkele belangrijke evangeliebeginselen waar
u op moet letten

U kunt in een tekstblok veel belangrijke leerstellingen en
beginselen vinden. In deze afdeling staan enkele daarvan die
u eventueel kunt behandelen. Hier volgen enkele methoden
die u daarbij kunt gebruiken:

• Gebruik ze als norm om ervoor te zorgen dat er alleen in de
juiste leer wordt onderricht.

• Gebruik ze bij het vaststellen wat uw cursisten moeten leren.

• Schrijf ze op het bord om de cursisten aan te geven op
welke beginselen ze moeten letten bij het bestuderen van
het tekstblok.

• Moedig de cursisten aan om aanvullende teksten op te
zoeken die de desbetreffende leerstelling ondersteunen
of verklaren.

Lesideeën

In deze afdeling staan lesideeën die u kunt meenemen in de
overweging hoe u de gebeurtenissen, beginselen en leerstel-
lingen die u uit het tekstblok hebt gekozen, gaat brengen in de
les. Het is niet verplicht om die lesideeën te gebruiken. Ze zijn
er alleen maar om u te assisteren bij uw overwegingen onder
leiding van de Geest om in de behoeften van uw cursisten te
voorzien. Ook in de gids voor de cursist vindt u bruikbare
suggesties die aan te passen zijn voor aanwending in de les
(zie ‘Inleiding voor leerkrachten op Het Oude Testament: gids
voor de cursist’, blz. 3).

Onder de lesideeën vindt u deze kopjes:

• Onderwerp Bij elk lesidee staat in vet gedrukte tekst iets
over het tekstblok en het beginsel waarop het lesidee zich
concentreert. Dat correspondeert vaak met de beginselen
die te vinden zijn in de afdeling ‘Enkele belangrijke evange-
liebeginselen waar u op moet letten’ over het desbetreffende
tekstblok.

• Tekstenbeheersing. Lesideeën met kernteksten
worden aangegeven met dit pictogram. President

Howard W. Hunter, destijds president van het Quorum der
Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘Wij hopen dat niemand
onder uw cursisten het klaslokaal verlaat met een gevoel
van angst of schaamte dat ze de gewenste hulp niet kunnen
krijgen omdat ze de Schriften niet goed genoeg kennen om
de desbetreffende teksten te vinden.’ (Eternal Investments
[toespraak gehouden tot leerkrachten en leiders in het gods-
dienstonderwijs op 10 februari 1989], blz. 2.)

‘Tekstenbeheersing’ is een methode om de cursisten te leren
hoe zij bepaalde schriftteksten kunnen vinden, ze kunnen
gaan begrijpen en ze kunnen toepassen. Er zijn honderd
schriftteksten – vijfentwintig voor elke schriftuurcursus –
uitgekozen die in het seminarie extra aandacht krijgen.
Die tekstverwijzingen zijn in de lesideeën aangegeven met
‘Tekstenbeheersing’. U behoort de cursisten te assisteren om
de tekstverwijzingen onder de knie te krijgen door ze in de
les door te nemen en de cursisten aan te moedigen ze te leren.
Zie voor suggesties over het in uw lessen bevorderen van
de tekstenbeheersing Evangelieonderricht: handboek voor leer-
krachten en leiders van CES, blz. 34–35.

Inleiding tot Het Oude Testament – lesboek voor de leerkracht
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• Weekpictogram Verder worden enkele lesideeën aan-
gegeven met het hier getoonde pictogram. Dit picto-

gram geeft aan dat de desbetreffende suggesties aanbevolen
worden voor gebruik door een leerkracht in een seminarie-
thuisprogramma of iemand die assistentie nodig heeft bij het
behandelen van grotere tekstblokken.

• Tijdsindicatie Aan het eind van het kopje staat een schatting
van de tijd die er nodig is om het desbetreffende lesidee
te gebruiken. Het staat er alleen maar bij om u behulpzaam
te zijn bij het plannen van de dagelijkse les, en het geeft niet
aan hoeveel tijd u aan dat lesidee mag besteden.

Andere hulpbronnen
• Video Oude Testament (catalogusnr. 56058 120). Deze

videocassette bevat presentaties die van nut kunnen
zijn bij uw behandeling van het Oude Testament. Lesideeën
met betrekking tot de Video Oude Testament zijn te vinden in
Videolessen: Oude Testament (catalogusnr. 32318 120). Tekst-
blokken waarvan een videopresentatie bestaat, zijn aange-
geven met het hier getoonde pictogram en met een opmerking
aan het begin van de afdeling Lesideeën.

• Cursisten met bijzondere behoeften ‘Bijzondere behoeften’
is een algemene term waarmee cursisten in unieke omstandig-
heden aangeduid worden. Het kan cursisten omvatten die
lees- of leermoeilijkheden hebben, een gedragsstoornis of een
mentale handicap. Het kan ook cursisten omvatten die
gevangen zitten, naar een alternatieve school gaan, aan een
rolstoel gekluisterd zijn, aan huis gebonden zijn, gehoorge-
stoord zijn, een beperkt gezichtsvermogen hebben, enzovoort.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Het verstand en de
geest van ieder die God ooit de wereld in heeft gestuurd, kan
verruimd worden.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, verz.
door Joseph Fielding Smith [1976], blz. 354.) U behoort elke
redelijke poging te doen om te voorzien in de leerbehoeften
van al uw cursisten. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk
is om altijd in de behoeften van alle cursisten te voorzien.
Maar u kunt wel aandacht besteden aan de bijzondere
behoeften van uw cursisten en het reguliere lesmateriaal zo
aanpassen dat alle cursisten ten minste iets aan een gedeelte
van elke les hebben. Ook andere cursisten kan de kans
gegeven worden om de cursisten met bijzondere behoeften
te helpen. Dergelijk onzelfzuchtig dienstbetoon is zowel de
gever als de ontvanger tot zegen.

Naast het reguliere lesmateriaal is er nog ander materiaal
beschikbaar om u te assisteren bij het lesgeven aan cursisten
met bijzondere behoeften. In de catalogus met publicaties van
de kerkelijke onderwijsinstellingen staan [Engelstalige] uit-
gaven in braille en op audiocassette. (En bovendien zijn alle
nieuwe CES-video’s voor gebruik in de les ondertiteld.) In de
catalogus staat ook het zogenaamde Beginning Course-mate-
riaal, wat uiterst visueel gepresenteerd [Engelstalig] lesmate-
riaal is voor cursisten met een leesniveau dat overeenkomt
met eerste en tweede groep basisschool (zie ‘Bijzonder lesma-
teriaal’). De kerktijdschriften zijn ook een goede bron van arti-
kelen, afbeeldingen en ideeën die eventueel te gebruiken zijn
om te voorzien in de bijzondere behoeften van uw cursisten.
Evangelieplaten (catalogusnr. 34730 120) en Supplement op Evan-

S  M  T  W  TH  F  S gelieplaten (catalogusnr. 34740 120) zijn een verzameling van
160 kleurenplaten waarop verhalen uit de Schriften en de
kerkgeschiedenis staan afgebeeld, alsmede diverse evangelie-
beginselen.

Inleiding voor leerkrachten op 
Het Oude Testament: gids voor de cursist
Het Oude Testament: gids voor de cursist begeleidt de cursist bij het
lezen van het Oude Testament en het overpeinzen en toepassen
van de leringen die erin staan. Het is nodig bij het seminarie-
thuisprogramma, maar de meeste leerkrachten die dagelijks les
geven zullen merken dat het ook voor hen nuttig is bij de voor-
bereiding en het geven van de lessen.

Gebruik in het seminarie-thuisprogramma

Seminarie is een vijf-dagen-per-week-programma (of iets soort-
gelijks) gedurende het hele schooljaar. Omdat seminarie-thuis-
klassen maar eens per week gehouden worden, gebruiken de
cursisten de overige dagen de gids voor de cursist. Hoewel alle
cursisten worden aangemoedigd om dagelijks in de Schriften
te lezen, moeten de seminarie-thuiscursisten goed begrijpen dat
er van hen verwacht wordt dat zij vier dagen per week dertig
tot veertig minuten besteden aan de opgaven in de gids voor
de cursist.

De cursisten schrijven niet in hun studiegids. Gebruik voor
geschreven opdrachten een van de volgende mogelijkheden:

• Laat elke cursist het geschreven werk op wekelijkse basis
inleveren op papier uit een notitieboek of ringband. Wanneer
u het werk teruggeeft, kan de cursist de bladzijden terugdoen
in het notitieboek.

• Zorg dat elke cursist twee notitieboeken heeft en wissel die
telkens uit. De eerste week werkt de cursist in het ene notitie-
boek en geeft het tijdens de les aan u. De volgende week
schrijft de cursist in het andere notitieboek en verwisselt dat
tijdens de les voor het eerste notitieboek. Enzovoort.

Neem elke week het werk van de cursisten in, lees het door en
schrijf er opmerkingen bij. Op die manier leert u elke cursist
goed kennen en kunt u bepalen hoe goed hij of zij het bestu-
deerde materiaal begrijpt. U kunt de cursisten motiveren door
elke week tijdens de les te vragen of iemand uit zijn notitieboek
wil voorlezen.

Cijfers geven

Er is geen antwoordenblad om de antwoorden op de vragen en
opdrachten in de gids voor de cursist te controleren. Sommige
antwoorden zijn in de Schriften te vinden en behoren u toch al
duidelijk te worden als u zich op de hoogte stelt van elke vraag
of opdracht. Andere antwoorden zijn gebaseerd op de eigen
ideeën, ervaringen, meningen en het getuigenis van de cursist.
In die gevallen is er misschien meer dan één goed antwoord.
Beoordeel elke cursist op zijn inzet, in verhouding tot zijn capa-
citeiten. Schrijf opmerkingen bij het werk waarin u eventuele
misverstanden uit de weg ruimt, verkeerde antwoorden verbe-
tert en de cursist prijst voor zijn inzet.

Inleiding tot Het Oude Testament – lesboek voor de leerkracht
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Denk aan cursisten met bijzondere behoeften en pas de gids voor
de cursist dienovereenkomstig aan. Als een cursist bijvoorbeeld
een handicap heeft die hem het schrijven bemoeilijkt, dan zou u
de cursist in staat kunnen stellen om zijn of haar werk op een
bandje op te nemen, of kunnen zorgen dat een vriend of huisge-
noot de antwoorden opschrijft. Het kan nodig zijn om het aantal
studie-opdrachten en -vragen voor sommige cursisten te
beperken vanwege hun bijzondere behoeften. Andere cursisten
zijn misschien verder en kunnen aangemoedigd worden om
meer te doen dan de minimum vereisten.

Gebruik in het dagelijks seminarie

Het gebruik van Het Oude Testament: gids voor de cursist is geen
vereiste voor cursisten die deelnemen aan een dagelijks semina-
rieprogramma, maar geef elke cursist wel een exemplaar ter
inzage tijdens de les. U kunt de cursisten dan verwijzen naar de
afdelingen ‘De Schriften begrijpen’ voor een verklaring van
moeilijke woorden en zinsneden, en voor uitspraken en uitleg.

Kijk bij het voorbereiden van de lessen naar de inleiding van
elk tekstblok en naar de afdeling ‘De Schriften bestuderen’ om
beter te kunnen bepalen wat u de cursisten gaat leren en hoe.
In enkele inleidingen staan bijvoorbeeld discussievragen die de
cursisten beter voorbereiden op de les. Soms kan het goed zijn
om de cursisten een van de vragen of opdrachten te laten doen
uit de afdeling ‘De Schriften bestuderen’ en ze vervolgens laten
vertellen wat ze hebben opgeschreven – in een groepje of voor
de hele klas. Zelfs als u zich niet volledig houdt aan de vragen en
opdrachten die in de studiegids staan, kunnen ze goede ideeën
verschaffen die aan te passen zijn voor gebruik in de klas.

Uw lestempo bij het behandelen van het
Oude Testament
Het Oude Testament is het grootste standaardwerk van de kerk,
met ruim twee keer zoveel bladzijden als het Boek van Mormon.
U zult niet in staat zijn om ieder vers tijdens één schooljaar te
behandelen. Het is de kunst om het juiste materiaal uit te kiezen
en een goed lestempo aan te houden. Besteed niet teveel tijd
aan de eerste boeken waardoor de cursisten veel van de latere
boeken moeten missen, maar ga ook niet te snel om alles te
willen behandelen waardoor de cursisten belangrijke delen van
het Oude Testament niet begrijpen of waarderen.

Dit lesboek is een hulpmiddel om vast te stellen welke belang-
rijke onderdelen van het Oude Testament u wilt behandelen.
In het volgende schema staat een aanbevolen leesschema aan de
hand waarvan u vaststellen hoeveel u iedere dag en week moet
behandelen. Omdat er over de hele wereld veel verschillende
seminarieprogramma’s zijn, is het niet mogelijk om dit lesboek
op iedere situatie af te stemmen. Het schema van 36 weken is
een gemiddeld seminarieprogramma en een soortgelijk lees-
schema is in de gids voor de cursist te vinden. Misschien moet
u de gids aan uw dagelijkse of wekelijkse schema en aan de
behoeften van uw cursisten aanpassen.

De jeugd van de kerk in het evangelie van Jezus Christus onder-
wijzen, is heilige en heerlijke taak. Moge de Heer u en uw cur-
sisten zegenen als u gezamenlijk het Oude Testament bestudeert.

Inleiding tot Het Oude Testament – lesboek voor de leerkracht
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LEESSCHEMA VOOR EEN SCHOOLJAAR MET 36 WEKEN

Seminarie wordt vijf dagen per week gehouden, maar het lesma-
teriaal is in vier dagen per week verdeeld om onderbrekingen op
te vangen zoals activiteiten en bijeenkomsten op school, bijzon-
dere seminarie-activiteiten en –voordrachten, tekstenbeheersing,

examens en proefwerken. U kunt ook meer dan één dag aan een
bepaald tekstblok besteden. Door deze ingebouwde flexibiliteit
kunt u onder leiding van de Geest aan de behoeften van uw cur-
sisten tegemoet komen en zit u niet aan een strak schema vast.

5

Week Te behandelen tekstblok Aanbevolen
leesschema

1 Dag 1–2: ‘Inleiding tot het 
Oude Testament’ en 
‘Hulpmiddelen bij de studie’

Dag 3–4: ‘Het grote plan van geluk’

2 Dag 1: Abraham 3 Mozes 1–4; 
Dag 2: Mozes 1 Abraham 3
Dag 3: Genesis 1–2; Mozes 2–3; 

Abraham 4–5
Dag 4: Genesis 3; Mozes 4

3 Dag 1: Genesis 4; Mozes 5 Mozes 5–7
Dag 2–4: Genesis 5; Mozes 6–7

4 Dag 1: Genesis 6; Mozes 8 Genesis 6–9; 11; 
Dag 2–3: Genesis 7–10 Mozes 8
Dag 4: Genesis 11

5 Dag 1: Genesis 12; Abraham 1–2 Genesi 13–17; 
Dag 2: Genesis 13–14 Abrahamo 1–2
Dag 3: Genesis 15–16
Dag 4: Genesis 17

6 Dag 1: Genesis 18–19 Genesis 18–19; 21–22
Dag 2: Genesis 20
Dag 3: Genesis 21–22
Dag 4: Genesis 23

7 Dag 1: Genesis 24 Genesis 24; 26–30;
Dag 2: Genesis 25–27 32–33
Dag 3: Genesis 28–30
Dag 4: Genesis 31–33

8 Dag 1: Genesis 34–36 Genesis 35; 37;
Dag 2: Genesis 37 39–41
Dag 3: Genesis 38–39
Dag 4: Genesis 40–41

9 Dag 1: Genesis 42–45 Genesis 42–46; 48–50
Dag 2: Genesis 46–47
Dag 3: Genesis 48–49
Dag 4: Genesis 50

10 Dag 1: Exodus 1–2 Exodus 1–10
Dag 2: Exodus 3–4
Dag 3: Exodus 5–6
Dag 4: Exodus 7–10

11 Dag 1–2: Exodus 11–13 Exodus 11–14; 16–17
Dag 3: Exodus 14–15
Dag 4: Exodus 16–17

12 Dag 1: Exodus 18–19 Exodus 18–20; 24
Dag 2: Exodus 20:1–11
Dag 3: Exodus 20:12–26
Dag 4: Exodus 21–24

13 Dag 1: Exodus 25–27; 30 Exodus 28–29; 32–34
Dag 2: Exodus 28–29; 31
Dag 3: Exodus 32
Dag 4: Exodus 33–40

Week Te behandelen tekstblok Aanbevolen
leesschema

14 Dag 1: Leviticus  1–7 Leviticus  1; 10–11;
Dag 2: Leviticus  8–11 14; 16; 19; 26
Dag 3: Leviticus  12–18
Dag 4: Leviticus  19–27

15 Dag 1: Numeri 1–10 Numeri 6; 9;
Dag 2: Numeri 11–15 11–14; 16;
Dag 3: Numeri 16–21 22–24; 27
Dag 4: Numeri 22–36

16 Dag 1: Deuteronomium 1–6 Deuteronomium 4;
Dag 2: Deuteronomium 7–13 6; 8–9; 18; 26; 28;
Dag 3: Deuteronomium 14–26 30; 32
Dag 4: Deuteronomium 27–34

17 Dag 1: Jozua 1 Jozua 1–7; 10; 23–24
Dag 2: Jozua 2–5
Dag 3: Jozua 6–10
Dag 4: Jozua 11–24

18 Dag 1: Richteren 1–5 Richteren 2–3; 6–8;
Dag 2: Richteren 6–9 13–16; Ruth 1–4
Dag 3: Richteren 10–21
Dag 4: Ruth

19 Dag 1: 1 Samuël 1–2 1 Samuël 1–3; 7–10
Dag 2: 1 Samuël 3
Dag 3: 1 Samuël 4–8
Dag 4: 1 Samuël 9–11

20 Dag 1: 1 Samuël 12–15 1 Samuël 12–13;
Dag 2: 1 Samuël 16–17 15–17; 24; 26
Dag 3: 1 Samuël 18–24
Dag 4: 1 Samuël 25–31

21 Dag 1: 2 Samuël 1–6 2 Samuël 6–7;
Dag 2: 2 Samuël 7–10 9; 11–14
Dag 3: 2 Samuël 11–12
Dag 4: 2 Samuël 13–24

22 Dag 1: 1Koningen 1–10 1 Koningen 3; 8–9;
Dag 2: 1 Koningen 11–16 11–12; 17–19
Dag 3: 1 Koningen 17
Dag 4: 1 Koningen 18–22

23 Dag 1: 2 Koningen 1–3 2 Koningen 2; 4–6;
Dag 2: 2 Koningen 4–13 17–19; 22–23
Dag 3: 2 Koningen 14–20
Dag 4: 2 Koningen 21–25

24 Dag 1: 1 en 2 Kronieken 2 Kronieken 15; 20;
Dag 2: Ezra 1–6 Ezra 9–10;
Dag 3: Ezra 7–10 Nehemia 1; 6; 8
Dag 4: Nehemia

25 Dag 1: Ester Ester 1–10;
Dag 2: Job 1–18 Job 1–3; 38; 42
Dag 3: Job 19–37
Dag 4: Job 38–42



Studieschema voor een schooljaar van 36 weken
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Week Te behandelen tekstblok Aanbevolen
leesschema

26 Dag 1: Psalmen 1–24 Psalmen 22–24;
Dag 2: Psalmen 25–150 Spreuken 3; 6; 22;
Dag 3: Spreuken 30–31; Prediker 
Dag 4: Prediker (legt het  1–2; 4–5; 12

hooglied van Salomo uit)

27 Dag 1: Jesaja 1–2 Jesaja 1–2; 4–5;
Dag 2: Jesaja 3–5 11; 14
Dag 3: Jesaja 6–9
Dag 4: Jesaja 10–23

28 Dag 1: Jesaja 24–28 Jesaja 24; 26; 29;
Dag 2: Jesaja 29 40; 43; 46–47
Dag 3: Jesaja 30–35
Dag 4: Jesaja 36–47

29 Dag 1: Jesaja 48–52 Jesaja 48–50; 53;
Dag 2: Jesaja 53 55; 58–59
Dag 3: Jesaja 54–58
Dag 4: Jesaja 59–66

30 Dag 1: Jeremia 1–6 Jeremia 1; 7; 16; 23
Dag 2: Jeremia 7–15
Dag 3: Jeremia 16–22
Dag 4: Jeremia 23–29

31 Dag 1: Jeremia 30–32 Jeremia 30–31; 52;
Dag 2: Jeremia 33–52 Klaagliederen 1; 5;
Dag 3: Klaagliederen Ezechiël 2–3
Dag 4: Ezechiël 1–3

Week Te behandelen tekstblok Aanbevolen
leesschema

32 Dag 1: Ezechiël 4–32 Ezechiël 18;
Dag 2: Ezechiël 33–34 33–34; 37
Dag 3: Ezechiël 37
Dag 4: Ezechiël 38–48

33 Dag 1: Daniël 1 Daniël 1–3; 6
Dag 2: Daniël 2
Dag 3: Daniël 3–5
Dag 4: Daniël 6–12

34 Dag 1: Hosea Hosea 1–3; 6;
Dag 2: Joël Joël 2;
Dag 3: Amos Amos 3–4
Dag 4: Obadja

35 Dag 1: Jona Jona 1–4; Micha 3;
Dag 2: Micha Sefanja 3; Haggai 1
Dag 3: Nahum; Habakuk
Dag 4: Sefanja; Haggai

36 Dag 1: Zacharia Zacharia 10; 14;
Dag 2: Maleachi 1–3 Maleachi 3–4
Dag 3: Maleachi 4
Dag 4: Getuigenis; afscheid 

van cursisten



INLEIDING TOT HET OUDE TESTAMENT
Inleiding
Ouderling Boyd K. Packer heeft tegen leerkrachten godsdienst-
onderwijs gezegd:

‘Een kort, zorgvuldig georganiseerd overzicht van de hele cursus
aan het begin is uiterst nuttig. (. . .)

‘Deze weinige beginperioden, die maar zo’n kleine investering
zijn, maken het de cursisten mogelijk om tijdens de cursus altijd
te weten hoe ver ze e zijn. Dan hebben ze enig idee. Ze ont-
houden veel beter als ze weten hoe de stukjes van de puzzel in
elkaar passen, en dan schijnt het licht van onderwijs veel hel-
derder. De vooruitblik vormt een raamwerk en dat is de tijd en
het werk dat erin geïnvesteerd wordt dubbel en dwars waard.’
(The Great Plan of Happiness [toespraak tot leerkrachten gods-
dienstonderwijs, 10 augustus 1993], blz. 2.)

Neem de tijd om een inleiding tot het Oude Testament en een
overzicht ervan te ontwikkelen en te behandelen. Zorg dat uw
cursisten het belang van het Oude Testament begrijpen en uit-
kijken naar de verhalen, waarheden en inzichten die zij tijdens
dit schooljaar zullen lezen en leren. Zorg dat u en de cursisten
de goddelijke zending van Jezus Christus beter begrijpen.

Wat is het Oude Testament?
Het Oude Testament is een verslag van Gods omgang met zijn
kinderen vanaf de schepping tot ongeveer 400 v.C. Het woord
dat als testament is vertaald, had ook als verbond kunnen worden
vertaald. Een verbond is een bijzondere relatie met de Heer waar
iedereen of elke groep deel van kan uitmaken. De Heer stelt de
voorwaarden van de beloningen vast (zegeningen, heil, verho-
ging) en wat we daarvoor moeten doen (gehoorzaamheid aan de
regels en geboden). Een verbond wordt vervuld als mensen zich
aan hun beloften houden en getrouw tot het einde toe volharden.
De Heer verleent dan zegeningen tijdens dit aardse leven en heil
en verhoging daarna. In het Oude Testament staan verbonden en
leerstellingen die de Heer aan zijn kinderen gaf om hen voor te
bereiden op de eerste komst van de Messias en om hen te leren
hoe zij in zijn tegenwoordigheid kunnen terugkeren en leven.

Het Oude Testament is een geïnspireerde stem uit het verleden
met belangrijke boodschappen voor deze tijd. Het bevat
ook de historische en leerstellige wortels waaruit al onze andere
Schriften voortkomen, en is een basis op grond waarvan we
begrijpen wie wij nu zijn en wat we geloven. Met behulp van
hedendaagse openbaring kunnen we het Oude Testament beter
begrijpen en op waarde schatten.

Waarom moeten we het Oude Testament
bestuderen?
President Marion G. Romney heeft als tweede raadgever in het
Eerste Presidium gezegd:

‘De boodschap van het Oude Testament is de boodschap van
Christus en zijn komst en verzoening. (. . .) Ik denk niet dat er
een eenvoudiger, duidelijker en relevanter uitleg van de bood-
schap van het Oude Testament is dan die in [2 Nephi 25–33].
Ik denk dat een zorgvuldige, gebedvolle studie van deze hoofd-
stukken een vereiste is voor eenieder die de boodschap van het
Oude Testament wil begrijpen en verkondigen. In deze hoofd-
stukken onderscheidt Nephi het belangrijke van het onbelang-
rijke. Ook legt hij uit in welke opzichten deze leringen voor ons
in de laatste dagen belangrijk zijn [zie 2 Nephi 25:23–26]. (. . .)

‘(. . .) De boodschap van het Oude Testament is de boodschap
van het eeuwig heil en de geboden die we moeten onderhouden
om aan dat heil deel te kunnen nemen.’ (‘The Message of the
Old Testament’, A Symposium on the Old Testament, 1979, blz. 5–6.)

Vroegere en hedendaagse profeten hebben de nadruk gelegd op
de waarde van het Oude Testament als middel van de mens om
God te leren kennen. De apostel Paulus schreef aan Timoteüs:
‘Dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent’ (2 Timoteüs
3:15). De Schriften die Timoteüs ter beschikking stonden, waren
de geschriften die nu in het Oude Testament staan. Lees wat
Paulus over deze heilige Schriften heeft gezegd:

• Ze zijn in staat om iemand ‘wijs [te] maken tot zaligheid’
(2 Timoteüs 3:15).

• Ze worden ‘van God ingegeven’ (vers 16).

• Ze zijn ‘nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbe-
teren en op te voeden in de gerechtigheid’ (vers 16).

• Ze zijn een hulpmiddel voor de rechtschapenen om volmaakt
te worden en ‘tot alle goed werk volkomen toegerust’
(vers 17).

Een belangrijk deel van het Boek van Mormon bevat teksten uit
het Oude Testament en verwijzingen daarnaar. De profeet Nephi
verkondigde veel waarheden tot het volk die op de koperen
platen stonden. Op deze platen stonden Geschriften die tegen-
woordig in het Oude Testament staan, waaronder de Geschriften
van Mozes en Jesaja. Hij zei dat hij die Schriften gebruikte om:

• Hun ‘de handelingen des Heren in andere landen, onder
mensen van ouds’ te laten weten (1 Nephi 19:22).

• ‘Hen meer terdege [te] bewegen te geloven in de Here hun
Verlosser’ (vers 23).

• Ervoor te zorgen dat zij de Schriften in hun leven voor hun
nut en lering toepasten (zie vers 23).
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Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd:

‘In de cursus over het Oude Testament leert u over de schepping
en de val van de mens, het fundament voor de begiftiging
in de tempel. U leert wat een profeet is. U raakt vertrouwd met
woorden als: gehoorzaamheid, opoffering, verbond, Aäronisch,
Melchizedeks en priesterschap.

‘Het hele fundament voor de joods-christelijke wet, en ook de
islam wordt u geleerd.

‘Het “waarom” van tiende en offeranden wordt uitgelegd.
U leest profetieën over de komst van de Messias en over de
herstelling van het evangelie. U ziet hoe Elia laat zien wat
de verzegelbevoegdheid inhoudt, en u hoort Maleachi profeteren
dat Elia gestuurd zal worden met de sleutels van de verzegel-
bevoegdheid.

‘In het seminarie raakt u vertrouwd met het Oude Testament.
De christelijke wereld aanvaardt het bijna niet meer, maar
voor ons blijft het een getuigenis van Jezus Christus.’ (De Ster,
juli 1990, blz. 33–34.)

Uit de volgende inzichten blijkt dat een aandachtige studie van
het Oude Testament niet alleen nuttig is, maar uiterst belangrijk:

• Jehova, de God van het Oude Testament, is de voorsterfelijke
naam van Jezus Christus, de beloofde Messias.

• Jehova (Jezus Christus) heeft de hemelen en de aarde
geschapen.

• De val van Adam en Eva was een werkelijke en noodzakelijke
stap in de vooruitgang van de hele mensheid.

• God kan en zal Zich rechtstreeks mengen in het leven van
mens en volken.

• Wij ontvangen zegeningen van God door heilige verbonden
te sluiten en na te komen.

• Afgoderij is in elke vorm geestelijk verwoestend.

• De Heer heeft een letterlijke vergadering van Israël in de
laatste dagen beloofd.

• Er staan profetieën in over de eerste komst en de wederkomst
van de Heer.

• Het plan van geluk van de Vader wordt door middel van zijn
profeten aan zijn kinderen verkondigd.

Door de verschillen in tijd en cultuur kan het moeilijk zijn om de
Bijbel, en vooral het Oude Testament, te bestuderen. Daarnaast
is het verslag dat wij nu hebben niet volledig. Veel gedeelten
en verbonden ‘die duidelijk en hoogst waardevol zijn’ werden
weggenomen (1 Nephi 13:26). Veel van wat verloren is gegaan,
is hersteld door het Boek van Mormon, de Bijbelvertaling van
Joseph Smith en andere hedendaagse openbaringen. (Zie 1 Nephi
13:33–41.) Er zijn andere gedeelten van de Bijbel die door sym-
bolisch taalgebruik zijn verhuld en verborgen. Die profetische
verhulling is eigenlijk nuttig geweest omdat de mensen die alles
wilden verwijderen wat ‘duidelijk’ en ‘waardevol’ is, de meer
versluierde gedeelten voornamelijk intact hebben gelaten. Daar-
door zijn veel grote waarheden bewaard gebleven die gelezen en
begrepen kunnen worden door de macht van de Heilige Geest en
de ‘geest van profetie’ (2 Nephi 25:4), die God aan de heiligen in
de laatste dagen heeft gegeven.

Hoe is het Oude Testament opgebouwd?
De Bijbel is niet één boek, maar een verzameling boeken. Dat
betekent het woord bijbel ook. Het Oude Testament bestaat uit
39 boeken die op basis van hun inhoud in vier hoofdgroepen
kunnen worden ingedeeld. Niet alle boeken zijn in de volgorde
geplaatst waarin ze zijn geschreven.

1. De wet – Deze groep bestaat uit de eerste vijf boeken,
Genesis tot en met Deuteronomium, die door Mozes werden
geschreven. Ze bevatten een geschiedenis van Gods omgang
met de mens vanaf de schepping van de aarde tot aan de
dood van Mozes. Ze worden vaak de wet genoemd omdat ze
een verslag zijn van Gods openbaringen aan Mozes, waarin
de wet van Mozes was vervat. Deze vijf boeken worden ook
wel de Thora en de Pentateuch genoemd, Griekse woorden
die ‘vijfdelig boek’ betekenen.

2. De geschiedenis – Deze groep bestaat uit de boeken Jozua tot
en met Ester. Zoals de naam aangeeft, zijn het voornamelijk
historische verslagen.

3. De poëzie, of de geschriften – De volgende vijf boeken, Job
tot en met Hooglied, zijn voornamelijk in Hebreeuws poëti-
sche stijl geschreven.

4. De profeten – De rest van de boeken in het Oude Testament
bevatten de leringen van de profeet naar wie dat boek is
genoemd.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Hoewel er veel ‘duidelijke en waardevolle dingen’ uit ver-

wijderd zijn, is het Oude Testament door de hand van God
behouden. Het bevat belangrijke leringen voor onze tijd en
ons welzijn. (Zie 1 Nephi 13:20–29; Geloofsartikelen 1:8.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 1, ‘Tijdcapsule’, kan
gebruikt worden om het overzicht van het Oude Testa-

ment te behandelen. (Zie Videolessen: Oude Testament voor
lesideeën.)

Overzicht Oude Testament. Het Oude Testament is voor
onze tijd en ons welzijn behouden. (30–35 minuten)

Vertel de cursisten dat een tijdcapsule een houder is waarin ver-
slagen en voorwerpen zitten die de cultuur van een bepaalde
periode vertegenwoordigen. Tijdcapsules worden gemaakt en
bewaard om in de toekomst geopend te worden. Vraag de cur-
sisten om samen met u een tijdcapsule samen te stellen die in
het jaar 2050 zal worden geopend. Teken een grote doos op het
bord die de tijdcapsule voorstelt en noteer er tien voorwerpen in
waarvan de cursisten vinden dat ze de laatste vijf jaar van hun
land voorstellen. Bespreek in het kort wat ieder voorwerp over
hun samenleving zou onthullen. Zorg dat de cursisten begrijpen
dat het Oude Testament een soort schriftuurlijke tijdcapsule is.
Het is een verzameling van verschillende soorten schriftuurlijke
verslagen uit het verleden die zijn bewaard om door ons ontdekt
te worden.

Inleiding tot het Oude Testament

8



Laat de cursisten hun Bijbel opendoen en opzoeken hoeveel
bladzijden het Oude Testament heeft. (Genesis tot en met Male-
achi). Vertel dat Adam en Eva ongeveer 4.000 jaar v.C. de hof van
Eden verlieten, en dat het boek Maleachi ongeveer 400 jaar v.C.
werd geschreven. Vraag waar volgens hun het middelpunt van
de geschiedenis in het Oude Testament te vinden is. Laat hen
vervolgens Genesis 12 opzoeken en vertel dat de profeet Abram
(die later ‘Abraham’ zou worden genoemd) ongeveer tweedui-
zend jaar v.C. leefde, ongeveer halverwege tussen Adam en
Maleachi. Laat de cursisten het aantal bladzijden van de eerste
tweeduizend jaar vergelijken met het aantal van de volgende
tweeduizend jaar. (In het inleidend materiaal in ‘De boeken
Genesis, Mozes en Abraham’ in de gids voor de cursist staat wat
de Heer heeft gedaan om ons meer informatie over die eerste
tweeduizend jaar te geven.)

Laat de cursisten de inhoudsopgave in hun Bijbel opzoeken.
Laat de vier hoofdgroepen van het Oude Testament markeren
(de wet, de geschiedenis, de poëzie en de profeten) en bespreek
wat iedere hoofdgroep bevat. (Zie ‘Hoe is het Oude Testament
georganiseerd?’, blz. 8.)

Laat de cursisten een aantal van hun lievelingsverhalen uit het
Oude Testament noemen en vraag waarom ze die zo mooi
vinden.

Vertel de cursisten dat ze dit jaar het leven van echte mensen met
echte moeilijkheden en problemen zullen bestuderen:

• Heb je ooit iets moeten doen wat onmogelijk leek? Vertel dan
wat Abraham moest doen.

• Ben je ooit oneerlijk door je broers of zussen behandeld?
Dan weet je hoe Jozef zich moet hebben gevoeld.

• Ben je ooit door een pestkop getergd? David had ook een
dergelijke ervaring.

• Ben je ooit bang geweest om een bepaalde opdracht uit te
voeren? Dit jaar zul je leren hoe Gideon met zo’n situatie
omging.

• Is de mens tegenwoordig geneigd om de wet van kuisheid te
overtreden? Zowel Jozef als David hebben met die verleiding
te maken gehad, en zij reageerden daar heel verschillend op.

Geef uw getuigenis dat de problemen van die vroegere heiligen
overeenkomen met de problemen in onze tijd. Herinner de klas
eraan dat de inhoud van deze tijdcapsule wel uit het verleden
afkomstig is, maar dat de leerstellingen, de geschiedenis en
de verhalen van het Oude Testament tegenwoordig uitermate
waardevol zijn. Het Oude Testament is voor onze tijd en ons
welzijn samengesteld en behouden.

Vertel de cursisten dat de inhoud van tijdcapsules, en het Oude
Testament, alleen ontdekt en begrepen wordt als de capsule
wordt geopend en de inhoud aandachtig wordt bestudeerd.
Vraag hen naar de relatie tussen de houding van de mens ten
opzichte van het Oude Testament en hun vaardigheid om de
evangeliebeginselen erin te begrijpen. Moedig de cursisten aan
om oprecht en met een gebed in hun hart aan hun studie van
het Oude Testament te beginnen.

Inleiding tot het Oude Testament
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HET GROTE PLAN VAN GELUK
Inleiding
In 1993 zei ouderling Boyd K. Packer, lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, tegen leerkrachten van de kerkelijke onder-
wijsinstellingen dat zij aan het begin van elk schooljaar niet
alleen een overzicht behoren te geven van het te bestuderen
onderwerp, maar ook van het heilsplan.

‘Als er in het begin een kort overzicht wordt gegeven van het
“plan van geluk” (wat mijn lievelingstitel is van dat plan) en het
wordt af en toe herhaald, dan zal dat van grote waarde zijn voor
de cursisten.

‘Ik heb een opdracht voor u. (. . .) Ik geef u de opdracht om een
kort overzicht van het plan van geluk te maken – het heilsplan.
Maak er een referentiekader van waarin de cursisten de waar-
heden kunnen organiseren die u ze leert.

‘U kunt denken dat dit een eenvoudige opdracht is. Maar ik 
verzeker u dat het niet zo is. Iets kort en eenvoudig weergeven,
is bijzonder moeilijk. Aanvankelijk zult u in de verleiding zijn
om er teveel in op te nemen. Tenslotte behelst het plan in zijn
volheid elke evangeliewaarheid. (. . .)

‘Dit is misschien wel de moeilijkste maar lonendste opdracht in
uw onderwijscarrière.

‘Uw overzicht van het plan van geluk dient slechts een snelle
blik te bieden op de ontvouwde rol vol schriftuurlijke waar-
heden. Daarna kunnen de cursisten hun eigen referentiepunten
met betrekking tot het plan vaststellen. (. . .)

‘Ik zal u het kortst mogelijke schema van het plan geven om mee
te beginnen, maar u moet zelf het referentiekader opzetten.

‘De essentiële onderdelen van het grote plan van geluk, verlossing
of heil zijn:

‘Het voorsterfelijk bestaan
De geestelijke schepping
Keuzevrijheid
De oorlog in de hemel

De stoffelijke schepping
De val en de sterfelijkheid

De beginselen en verordeningen van het evangelie van
Jezus Christus (de fundamentele beginselen: geloof in de
Heer Jezus Christus, bekering, doop, (. . .)
De verzoening
Het leven na de dood

De geestenwereld
Het oordeel
De opstanding.’

(The Great Plan of Happiness [toespraak voor leerkrachten en
leiders in het godsdienstonderwijs, gehouden op 10 augustus
1993 tijdens een symposium aan de Brigham Young University
over de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis], blz. 2–3;
zie ook Charge to Religious Educators, 3e ed. [1994], blz. 113–114.)

De volgende informatie is toegevoegd om u een groter begrip te
geven van dat grote plan van geluk, en om u er een goed over-
zicht van te geven. U kunt in de verleiding komen om de cur-
sisten meer te leren van het heilsplan dan het korte overzicht dat
ouderling Packer aanbeval. Weersta die verleiding alstublieft en

bedenk dat veel details van het plan al besproken worden
tijdens de studie van het Nieuwe Testament. Overweeg tijdens
uw lessen gedurende dit cursusjaar om af en toe terug te grijpen
op uw overzicht van het heilsplan.

Het heilsplan is net als een toneelstuk in
drie bedrijven
In 1995 heeft president Boyd K. Packer tijdens een haardvuur-
avond voor jonge volwassenen gezegd:

‘De loop van ons sterfelijk leven, van onze geboorte tot onze
dood, is in overeenstemming met de eeuwige wet en het plan
dat in de openbaringen het grote plan van gelukzaligheid
genoemd wordt. Het denkbeeld, de waarheid, die ik in uw
geheugen wil griffen is: Het plan bestaat uit drie onderdelen.
U bent nu in het tweede of middelste onderdeel, het onderdeel
waarin u op de proef gesteld wordt door verleiding, door
beproeving, misschien zelfs door tragedie. Begrijpt u dat, dan
bent u beter in staat om de zin van het leven te zien en twijfel,
wanhoop en depressie te weerstaan.

‘Het plan van verlossing, met zijn drie onderdelen, is te ver-
gelijken met een toneelstuk in drie bedrijven. Het eerste bedrijf
heet “Het voorsterfelijk bestaan”. In de Schriften wordt het
beschreven als onze eerste staat (zie Judas 1:6; Abraham 3:16,
28). Het tweede bedrijf, van onze geboorte tot opstanding, is de
“tweede staat”. En het derde bedrijf heet “Het leven na de
dood” of ‘Het eeuwige leven”.

We hebben het eerste bedrijf gemist. De productie heeft veel
plots en subplots die met elkaar verweven zijn, waardoor het
moeilijk is om erachter te komen wie met wie te maken heeft en
wat met wat, wie de helden en wie de slechteriken zijn. Boven-
dien is het ingewikkeld omdat wij niet alleen toeschouwers zijn;
wij maken deel uit van de rolbezetting, wij staan op het toneel,
temidden van alles!’ (The Play and the Plan [toespraak tot jonge
volwassenen, 7 mei 1995], blz. 1–2.)

Het voorsterfelijk bestaan
Vóór onze geboorte in het sterfelijk leven woonden wij bij onze
hemelse Vader (zie Job 38:4–7; Jeremia 1:5; Abraham 3:21–23).
Onze hemelse Vader is een verheerlijkte, vervolmaakte, celestiale
persoon met een lichaam van vlees en beenderen (zie LV 130:22).
De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘God zelf was eens zoals
wij nu zijn. Hij is een verhoogde mens die op zijn troon in de
hemelen zit!’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz. 345.)

Onze hemelse Vader is de vader van ons geestelijk lichaam
(zie Numeri 16:22; Handelingen 17:29; Hebreeën 12:9; Mozes
3:5). Hij bezit een volheid van alle goddelijke eigenschappen en
vreugde, en Hij wil dat zijn kinderen net zo worden als Hij
(zie Matteüs 5:48; 2 Nephi 9:18; Mozes 1:39).

De geestelijke schepping

Abraham heeft gezien dat alle kinderen van onze hemelse Vader
‘intelligenties’ of geesten waren die al georganiseerd waren vóór
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de aarde bestond (zie Abraham 3:18–23). President Packer heeft
gezegd: ‘De geest van man en vrouw is eeuwig (zie LV 93:29–31;
zie ook Joseph Smith, Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz.
158, 208). Iedereen is een zoon of dochter van God en heeft als
zijn geestkind in een voorsterfelijk bestaan geleefd (zie Numeri
16:22; Hebreeën 12:9; LV 76:24). De geest van ieder individu
ziet eruit zoals zijn sterfelijk lichaam, dat geldt voor zowel
man als vrouw (zie LV 77:2; 132:63; Mozes 6:9–10; Abraham 4:27).
Iedereen is geschapen naar het beeld van hemelse ouders.’
(The Play and the Plan, blz. 3.)

In ‘Het gezin: proclamatie aan de wereld’, heeft het Eerste Presi-
dium gezegd: ‘Iedere mens – man en vrouw – is geschapen naar
het beeld van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of -dochter
van hemelse Ouders, en als zodanig heeft iedereen een godde-
lijke aard en bestemming. Het geslacht is een essentieel kenmerk
van iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en
bestemming.’ (De Ster, januari 1996, blz. 93; zie ook LV 29:31–32;
Mozes 3:5; Oude Testament: Genesis–2 Samuël [Godsdienst 301,
boek voor de cursist, 1981], blz. 32.)

Keuzevrijheid

‘1. Alle wezens zijn onderhevig aan de goddelijke wet, en
gehoorzaamheid daaraan resulteert in zegeningen. Ongehoor-
zaamheid resulteert in lijden en verdoemenis.

‘2. Iedereen heeft de goddelijke gave van keuzevrijheid, met de
mogelijkheid om goed of kwaad te kiezen. Iedereen kan aan-
bidden hoe, waar of wat hij of zij wil, maar hij of zij kan alleen
de verhoging ontvangen door de celestiale wetten te leren en
te gehoorzamen.

‘3. Iedereen kan alleen maar kiezen hoe hij of zij zich wil
gedragen door kennis op te doen van goed en kwaad en door
het een of het ander beïnvloed te worden.’ (‘Basic Doctrine’,
Charge to Religious Educators, 3e ed. [1994], blz. 85.)

Het juiste gebruik van onze keuzevrijheid is vereist om zoals
God te kunnen worden (zie 2 Nephi 2:14–16). Het feit echter dat
wij de kans krijgen om zelf te kiezen, heeft enkele consequenties.
Het was niet alleen duidelijk dat het hebben van keuzevrijheid
vereist was voor onze groei, maar het is onvermijdelijk dat wij
niet altijd het goede zouden kiezen. Zoals de apostel Paulus heeft
geschreven: ‘Want allen hebben gezondigd en derven de heer-
lijkheid Gods’ (Romeinen 3:23). Die consequentie is voorzien en
heeft een oplossing gekregen in het plan dat de Vader in een
raadsvergadering in het voorsterfelijk leven aan zijn kinderen
voorgelegd heeft.

De grote raadsvergadering en de oorlog 
in de hemel

Toen onze hemelse Vader ons in die voorsterfelijke wereld een
geestlichaam verschaft had, begonnen we al enigszins te worden
zoals Hij, maar er ontbraken ons nog veel essentiële eigen-
schappen. Hij is een verhoogde en vervolmaakte persoon met
een verheerlijkt stoffelijk lichaam; wij waren dat niet. De Vader
riep zijn kinderen bijeen in een grote raadsvergadering in de
hemel en legde zijn plan voor dat tot doel had te zorgen dat wij
konden worden zoals Hij (zie Mozes 4:1–4; Abraham 3:22–27).

President Packer heeft gezegd:

‘In de raad der Goden werd het plan van de eeuwige Vader
gesteund (zie Alma 34:9; zie ook Teachings [of the Prophet Joseph
Smith], blz. 349–350). Het plan omvatte het scheppen van een
aarde waarop zijn kinderen een stoffelijk lichaam zouden
ontvangen en waar zij beproefd zouden worden volgens zijn
geboden (zie Mozes 6:3–10, 22, 59; Abraham 3:24–25; 4:26–27).
In het voorsterfelijk bestaan kreeg elke geest de kans om te
leren en gehoorzaamheid te tonen. Iedereen kreeg keuzevrijheid
(zie Alma 13:3–5).

‘Er werd een grote raadsvergadering in de hemel bijeengeroepen
(zie Teachings, blz. 349–350, 357). Het goddelijke plan vereiste
dat er iemand als heiland en verlosser zou worden gestuurd
om het plan van de Vader te vervullen. De Eerstgeborene van de
eeuwige Vader, Jehova, bood zich bereidwillig aan en werd
gekozen (zie Mozes 4:1–2; Abraham 3:19, 22–27).

‘De meesten steunden die keuze. Anderen werden opstandig,
en er ontstond oorlog in de hemel. Satan en zij die hem volgden
in zijn opstand tegen het plan van de Vader werden uitge-
worpen en hun werd de kans om deel te nemen aan het sterfelijk
leven ontzegd (Openbaring 12:7–13; Leer en Verbonden 29:36;
76:28; Mozes 4:3).

‘Zij die hun eerste staat behielden (u bevindt zich onder hen)
zouden een stoffelijk lichaam erbij krijgen, en hun werd toe-
gestaan om op aarde te leven in deze geplande tweede staat
(zie Abraham 3:26). Ieder kreeg de tijd en grenzen van zijn of
haar bestaan toegewezen (zie Deuteronomium 32:8; Hande-
lingen 17:26). Sommigen werden in het voorsterfelijk bestaan
geordend om profeet te worden (zie Alma 13:7–9; Abraham 3:23;
zie ook Teachings, blz. 365).’ (The Play and the Plan, blz. 3.)

De stoffelijke schepping
De stoffelijke schepping van de hemelen, de aarde en alles
daarop was ook een stap die essentieel was om ons in staat te
stellen te worden zoals onze Vader in de hemel (zie Mozes
1:33–39; Abraham 3:24–26). Toen God de aarde schiep, was die
‘zeer goed’ (Mozes 2:31) en was zij een plek vol schoonheid en
overvloed (zie Genesis 1–2; Mozes 2; 3:7–25; Abraham 4–5; zie
ook LV 59:16–20; Oude Testament: Genesis–2 Samuël, 27–36).

President Packer heeft gezegd: ‘Er werd toen een aarde georga-
niseerd (zie Abraham 5:4). Adam en Eva, die zich aanvankelijk
in een paradijselijke staat bevonden, waren de eerste man en
de eerste vrouw (zie Mozes 1:34; 3:7; 4:26; 6:3–10, 22, 59). Ze
gingen een eeuwig huwelijk aan en kregen geboden (zie Mozes
3:23–25). Ze bevonden zich in een staat van onschuld en kenden
geen zonde (zie 2 Nephi 2:23).’ (The Play and the Plan, blz. 3.)

De val en de sterfelijkheid
De val van Adam en Eva was de volgende stap in het grote
plan van geluk. De val bracht de omstandigheden van het ster-
felijk leven voort, met inbegrip van de geestelijke en de lichame-
lijke dood (zie 2 Nephi 2:19–25; Alma 42:1–10). Het sterfelijk
leven op aarde is een vereiste om te kunnen worden zoals God.
Het verschaft ons de kans om een stoffelijk lichaam te krijgen
en de mogelijkheid om te blijven leren en groeien door de
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vrijheid te ontvangen om te kiezen de raad van God te volgen
of op de verleidingen van Satan in te gaan (zie Alma 42:1–12;
LV 29:36–43; Mozes 5:9–12). Door de keuzen die wij doen,
bewijzen wij dat wij beproeving kunnen doorstaan (zie Abraham
3:25; zie ook Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 39–43).

President Packer verwees nogmaals naar zijn gelijkenis van een
toneelstuk in drie bedrijven (zie blz. 266) en gaf de volgende
raad met betrekking tot onze toestand in het sterfelijk leven:

‘Het maakte deel van het eeuwige plan uit om de herinnering
aan het voorsterfelijk leven, het eerste bedrijf, te bedekken met
een sluier. Daar wij het sterfelijk leven, aan het begin van het
tweede bedrijf, ingaan zonder enige herinnering aan het eerste
bedrijf, is het geen wonder dat het moeilijk te begrijpen is wat
er allemaal gebeurt.

‘Met dat geheugenverlies kregen wij een schone lei. Dat is ideaal
voor de proef; het geeft ons de vrijheid om zelf keuzen te doen.
Veel keuzen moeten alleen door geloof gedaan worden. Toch
dragen wij in ons een soort fluistering van kennis van ons voor-
sterfelijk leven en onze status als nakomelingen van onsterfelijke
ouders.

‘Jullie zijn in onschuld geboren, want “iedere menselijke geest
was in den beginne onschuldig” (LV 93:38), en jullie hebben een
aangeboren gevoel van goed en kwaad, want uit de Schriften, uit
het Boek van Mormon, leren we dat we “voldoende [zijn] onder-
richt om goed van kwaad te onderscheiden” (2 Nephi 2:5). (. . .)

‘Als jullie verwachten alleen maar gemak en gemoedsrust en
opperste vreugde te vinden tijdens het tweede bedrijf, zul je
beslist gefrustreerd raken. Je zult dan weinig begrijpen van wat
er aan de hand is en waarom de omstandigheden waarmee wij
te maken krijgen, worden toegelaten.

‘Onthoud dit! De zin “En ze leefden nog lang en gelukkig” komt
nooit tijdens het tweede bedrijf voor. Die regel hoort thuis in
het derde bedrijf, waarin de mysteries opgelost worden en alles
in orde komt. (. . .)

‘Tot je een breed inzicht hebt in de eeuwige aard van dit grote
toneelstuk, zul je niet veel begrijpen van de ongelijke omstandig-
heden in het leven. Sommigen worden geboren met zo weinig,
en anderen met zoveel. Sommigen worden in armoe geboren,
met handicaps, met pijn of met lijden. Sommigen gaan vroeg-
tijdig dood, dat overkomt zelfs onschuldige kinderen. Dan zijn
er nog de wrede, meedogenloze krachten van de natuur en de
wreedheid van mensen onder elkaar. Daarvan hebben we de
laatste tijd erg veel gezien.

‘Denk niet dat God bewust datgene teweegbrengt wat Hij,
voor zijn eigen doeleinden, toelaat. Ben je op de hoogte van het
plan en het doel van alles, dan zijn zelfs die zaken een bewijs
dat je Vader in de hemel je liefheeft.

‘Er is zoiets als een scenario voor dit enorme toneelstuk, het
toneelstuk van alle tijden. (. . .)

‘Dat scenario, zoals je al zou moeten weten, is de Schriftuur –
de openbaringen. Lees ze. Bestudeer ze. (. . .)

‘In de Schriften staat de waarheid. Daaruit kun je genoeg infor-
matie over alle drie bedrijven halen om je koers in het leven te
bepalen en vaste grond onder je voeten te krijgen. Zij onthullen:

“Gij waart eveneens in den beginne bij de Vader; namelijk
hetgeen Geest is, de Geest der waarheid;

“En waarheid is kennis der dingen, zoals ze zijn, en zoals ze
waren, en zoals ze zullen worden” (LV 93:23–24).

‘Eerste bedrijf, tweede bedrijf en derde bedrijf.’ (The Play and the
Plan, blz. 2.)

De zending van de kerk en de beginselen en
verordeningen van het evangelie
De val van Adam en Eva was geen vergissing en geen verras-
sing. Als zij er niet voor gekozen hadden om sterfelijk te worden,
hadden zij noch de rest van de kinderen van onze hemelse
Vader vooruitgang kunnen maken om zoals God te worden
(zie 2 Nephi 2:22–25). De val was een noodzakelijk onderdeel van het
plan, maar er zijn enkele negatieve consequenties waarvan wij verlost
moeten worden (zie het commentaar op Genesis 3:19 in Oude Testa-
ment: Genesis–2 Samuël, blz. 42).

Het evangelie van Jezus Christus geeft de hele mensheid de
mogelijkheid om, als ze dat willen, gered te worden in de tegen-
woordigheid van God en te worden zoals Hij (zie 2 Nephi
31:10–21; Mosiah 3:19; Alma 7:14–16; 3 Nephi 27:13–22; Mozes
5:9; Geloofsartikelen 1:4; zie ook het commentaar op Genesis 4:1
in Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 51–52). Als wij wei-
geren het plan te volgen en de verzoening van Jezus Christus
niet aanvaarden, kunnen we niet verlost worden van onze
zonden en kunnen we niet vervolmaakt worden (zie Mosiah
2:36–39; 4:1–12; Alma 11:40–41; LV 29:43–44).

In elke bedeling zijn er profeten gestuurd om Gods kinderen op
aarde het evangelie te leren. De kerk van Jezus Christus is in
deze laatste dagen gevestigd om allen uit te nodigen tot Christus
te komen door het evangelie aan de wereld te verkondigen, de
heiligen te vervolmaken, en de doden te verlossen (zie Amos 3:7;
Efeziërs 4:11–15; LV 1:4–23; 138; Geloofsartikelen 1:5–6).

De verzoening
Vanwege de val van Adam zullen wij allen sterven (de lichame-
lijke dood), worden wij allemaal afgesneden van de tegen-
woordigheid van God en kunnen wij niet op eigen kracht naar
Hem terugkeren (de geestelijke dood) en leven wij allen in een
wereld vol gezwoeg, zonde en verdriet. De verzoening van
Jezus Christus verschaft de hele mensheid de opstanding en een
onsterfelijk stoffelijk lichaam, waardoor de lichamelijke dood
overwonnen wordt. De verzoening zorgt er tevens voor dat de
hele mensheid verlost wordt van de gevolgen van de val en in
zijn herrezen staat wordt teruggebracht in de tegenwoordigheid
van God voor het oordeel, waardoor de eerste geestelijke dood
overwonnen wordt (zie 2 Nephi 9:15, 21–22; Helaman 14:16–18).
Door de verzoening kunnen wij, als we ons bekeren, ook gerei-
nigd worden van onze zonden en van onze gevallen staat over-
gaan in een staat waarin wij kunnen worden zoals God, onze
Vader (zie 2 Nephi 2:5–10; 9:4–14, 19–27; Alma 7:11–13; 12:32–34;
34:8–16; 42:11–28; LV 19:16–19; Geloosartikelen 1:3; zie ook ‘De
grote raadsvergadering en de oorlog in de hemel’, blz. 268).

Geen gewoon mens had de opstanding teweeg kunnen brengen
of verzoening kunnen brengen voor de zonden van de hele
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mensheid. Alleen iemand die macht over de dood en de macht
van een zondeloos leven had, kon dat doen. Daarvoor was
het offeren van een God vereist (zie Johannes 10:17–18; Alma
34:9–14; LV 45:4).

Het leven na de dood

De geestenwereld

De lichamelijke dood is de scheiding van het lichaam en de geest.
Bij de dood van elk kind van onze hemelse Vader gaat zijn geest
naar de geestenwereld om daar de opstanding af te wachten. In
de geestenwereld is er een scheiding tussen hen die het evangelie
aanvaard hebben en de geboden hebben onderhouden, en hen
die dat niet hebben gedaan. Zoals president Packer heeft uitge-
legd: ‘Voor de rechtschapenen is het een gelukkige toestand, een
paradijs. Voor de goddelozen is het ellende (zie 2 Nephi 9:10–16;
Alma 40:7–14). In beide toestanden blijven we leren en blijven we
verantwoordelijk voor onze daden (zie LV 138:10–22).’ (The Play
and the Plan, blz. 3.) Zie voor meer informatie over de geestenwe-
reld Leer en Verbonden 138 – het verslag dat president Joseph
F. Smith heeft gedaan van zijn bijzondere visioen over het werk
dat daar wordt gedaan.

Het oordeel

Toen de Vader zijn plan voorlegde en voorstelde om een aarde te
scheppen, was het zijn doel zijn kinderen te ‘beproeven’ om te
zien of zij zijn geboden zouden onderhouden (zie Abraham 3:25).
Door de profeet Joseph Smith is er geopenbaard dat wij niet
alleen op basis van onze daden geoordeeld zullen worden, maar
ook op basis van de verlangens van ons hart (zie Alma 41:3–6;
LV 137:9).

Het oordeel en de opstanding zijn nauw verbonden, en een deel
van ons laatste oordeel zal plaatsvinden bij onze opstanding.
Allen, behalve de zonen des verderfs, zullen opstaan met een
volmaakt lichaam, maar zij zullen in heerlijkheid verschillen.
Allen zullen opgewekt worden met een lichaam dat past bij het
koninkrijk dat zij zullen beërven, of dat nu het celestiale, ter-
restriale of telestiale koninkrijk is. De zonen des verderfs zullen
ook opgewekt worden, maar zullen geen graad van heerlijk-
heid ontvangen; zij zullen worden uitgeworpen in de buitenste
duisternis (zie 1 Korintiërs 15:35, 39–42; LV 88:28–32).

President Packer heeft gezegd:

‘Als allen een gelijke behandeling hebben gekregen, zal er een
oordeel worden geveld (zie Mosiah 3:18; zie ook Teachings, blz.
218–219). Ieder zal worden opgewekt in zijn of haar eigen orde
(zie 1 Korintiërs 15:21–23). De heerlijkheid die iemand ontvangt,
is echter afhankelijk van zijn gehoorzaamheid aan de wetten
en verordeningen van het plan van onze hemelse Vader (zie
1 Korintiërs 15:40–42).

‘Zij die rein zijn geworden door bekering, zullen het eeuwige
leven krijgen en terugkeren naar de tegenwoordigheid van God.
Zij zullen verhoogd worden als “erfgenamen van God en mede-
erfgenamen van Christus” (Romeinen 8:17; zie ook LV 76:94–95;
84:35; 132:19–20; zie ook Teachings, blz. 374).

‘Er zijn in het plan voorzieningen getroffen voor hen die het
sterfelijk leven hebben doorgebracht zonder van het plan af te
weten: ‘Waar geen wet is gegeven, is geen straf, en waar geen
straf is, is geen veroordeling (. . .) wegens de verzoening [ . . .],
want zij worden door zijn kracht verlost’ (2 Nephi 9:25).

‘Zonder dat heilige werk van de verlossing van de doden, zou
het plan onvolledig en erg onrechtvaardig zijn. De tempelveror-
deningen – de begiftiging, de verzegeling in een eeuwig huwelijk
– zijn alle vereiste voorbereiding waard. Doe niets dat er even-
tueel toe leidt dat je het ontvangen daarvan, of het derde bedrijf
van dit eeuwige toneelstuk, onwaardig bent.’ (The Play and the
Plan, blz. 3–4.)

De opstanding

Iedereen die ooit op deze aarde heeft geleefd, of hij nu recht-
schapen was of niet, zal opstaan met een onsterfelijk stoffelijk
lichaam. Dat is een gave die komt door de verzoening van
Jezus Christus (zie 1 Korintiërs 15:19–22; 2 Nephi 9:6–15, 19–22).
Niet iedereen zal tegelijk opgewekt worden, ‘maar ieder in zijn
eigen rangorde’ (1 Korintiërs 15:23; zie ook Mosiah 15:20–26;
Alma 40:1–2; LV 76:15–17).

Belangrijke evangeliebeginselen
• Onze hemelse Vader is een verheerlijkte, volmaakte en celes-

tiale Vader die een volheid van vreugde bezit. (Zie Mosiah 4:9;
3 Nephi 28:10.)

• Voordat we op aarde kwamen, leefden we bij onze hemelse
Vader. Wij zijn zijn geestkinderen en Hij wil dat wij dezelfde
vreugde zullen ontvangen die Hij heeft, door te worden zoals
Hij is. (Zie Jeremia 1:5; Romeinen 8:16; Hebreeën 12:9.)

• Om net als God te worden, moeten we een herrezen, verheer-
lijkt lichaam hebben en moeten we goddelijke eigenschappen
ontwikkelen. (Zie Job 19:26; 3 Nephi 27:27; LV 130:22.)

• Het is de bedoeling dat we tijdens ons leven goddelijke eigen-
schappen ontwikkelen. We krijgen de kans om een lichaam te
ontvangen en de lessen van de goddelijkheid te leren door de
vrijheid om tussen de raad van God en de verleidingen van
Satan te kiezen. (Zie Genesis 2:16–17; 2 Nephi 2:25–27; Alma
34:32–34.)

• Door de schepping van de aarde en de val van Adam zijn de
noodzakelijke omstandigheden van de sterfelijkheid ontstaan,
waaronder de geestelijke en de lichamelijke dood en een
wereld van hard werken, pijn en verdriet. (Zie Genesis 2:17;
3:6–7; 2 Nephi 2:15–25.)

• Door de verzoening van Jezus Christus vindt de opstanding
plaats, zodat iedereen een onsterfelijk lichaam kan ontvangen.
(Zie Job 19:25–27; Ezechiël 37:12–14; Alma 11:42–45.) Door
de verzoening kunnen wij ook van onze zonden gereinigd
worden en net als God worden. (Zie Jesaja 1:18; Mosiah 3:19;
Moroni 10:32–33.)

• In iedere bedeling heeft Jezus Christus profeten gestuurd om
de kinderen van God op aarde in het evangelie te onder-
wijzen. De kerk van Jezus Christus is in deze laatste dagen
gevestigd om iedereen uit te nodigen tot Christus te komen
en deel te hebben aan zijn plan van geluk. (Zie Amos 3:7;
Alma 12:32–34; LV 1:1–14.)
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Lesideeën
Video Oude Testament, segment 4, ‘Het heilsplan’, is een
overzicht van het heilsplan. (Zie Videolessen: Oude Testa-

ment voor lesideeën.) Het is geen vervanging van de klasbespre-
king omdat het slechts kort op het voorsterfelijke en nasterfelijke
leven ingaat.

NB: Ouderling Boyd K. Packer heeft gewaarschuwd: ‘Sommige
heiligen die Nauvoo verlieten, waren niet in staat om de bagage-
beperkingen te gehoorzamen die algemene autoriteiten hadden
gegeven. Daar hebben ze later voor moeten boeten. Net als
zij wilt u misschien teveel in uw overzicht [van het heilsplan]
opnemen. U zult moeite hebben om bepaalde dingen weg te
laten. De handkarpioniers mochten maximaal 32 kilo meenemen.
Dit overzicht is een “handkaroverzicht”.’ (The Great Plan of
Happiness, blz. 2–3.) U zult tijdens de behandeling van het Oude
Testament belangrijke elementen van het heilsplan bespreken,
vooral tijdens de komende weken als u de eerste hoofdstukken
in de boeken Genesis, Mozes en Abraham behandelt. U zult
dan gebeurtenissen als de schepping, de val en de verzoening
gedetailleerder behandelen. Misschien vindt u het nuttig om het
materiaal voor die lessen tijdens de voorbereiding van deze les
door te lezen, zodat u op deze les verder kunt bouwen en niet in
herhaling valt.

Overzicht heilsplan: Idee 1. (90–120 minuten)

Maak het de cursisten makkelijker om zich het heilsplan (het
plan van geluk) voor te stellen door een touwtje van de ene
muur van het klaslokaal naar de andere muur te spannen.
Bevestig een paperclip dusdanig aan het touwtje dat het makke-
lijk langs het touw kan glijden. Maak twee identieke figuren,
een van doorzichtig plastic en een van wit papier, die aan de
paperclip bevestigd kunnen worden.

Zeg de cursisten dat het touwtje de tijdlijn van ons leven voor-
stelt en dat het ene eind van het touw ons verleden en het andere
eind onze toekomst voorstelt. De doorzichtige plastic figuur
stelt ons geestlichaam voor en de witte figuur stelt ons stoffelijke
lichaam voor. Verschuif de paperclip langs het touw en voeg de
figuren toe tijdens uw bespreking van onze vooruitgang van het
voorsterfelijk leven naar het hiernamaals. Bespreekt u de dood,
haal dan de witte figuur van de paperclip af. Stel vragen zoals u
in de volgende afdelingen kunt vinden en gebruik naar behoefte
de informatie in het aanhangsel. Over het algemeen verdient het
de voorkeur om de cursisten zoveel mogelijk te laten ontdekken
van de antwoorden door hen zelf de gegeven tekstverwijzingen
te laten opzoeken.

Voorsterfelijk leven

• Waar begint en eindigt het leven? (Zie LV 93:29; Abraham
3:18; ‘Geestelijke schepping’, blz. 268.) Leg uit dat de tijdlijn
van ons leven zich in feite uitstrekt tot buiten de muren van
de kamer en in beide richtingen oneindig doorgaat. Ons
leven had geen begin, en zal geen einde hebben.

• Wat weet je over je Vader in de hemel en je leven bij Hem
voorafgaand aan je geboorte op aarde? (Zie ‘Voorsterfelijk
bestaan’, blz. 267.)

• Wat betekent het een geestkind van God te zijn? (Zie ‘Voor-
sterfelijk bestaan’, blz. 267; ‘Geestelijke schepping’, blz. 268.)
Hang de plastic figuur aan de paperclip om die stap te 
illustreren.

• In de voorsterfelijke wereld woonden we bij onze hemelse
Vader en waren we onsterfelijk, dus waarom bleven we daar
niet? (Zie ‘Keuzevrijheid’, ‘De grote raadsvergadering en de
strijd in de hemel’, blz. 268.)

• Wat weten wij over de verschillen tussen het plan van onze
hemelse Vader en het alternatief van Lucifer? (Zie Mozes
4:1–4; ‘De grote raadsvergadering en de strijd in de hemel’,
blz. 268.)

• Waarom zou de Heer de vrijheid om zelf te kiezen zo hoog
schatten dat Hij zelfs toeliet dat Lucifer en zijn volgelingen
opstandig werden en een strijd begonnen in de hemel?
(Zie ‘Keuzevrijheid’, blz. 268.)

Het sterfelijk leven

• Satan zal uiteindelijk in de buitenste duisternis worden
geworpen, dus waarom liet God hem en zijn volgelingen
dan naar de aarde gaan en ons verleiden? (Zie LV 29:39.)

• Waarom was het nodig dat wij naar een stoffelijke aarde
gingen en een stoffelijk lichaam kregen? (Zie LV 93:33–34;
Mozes 1:39; ‘De grote raadsvergadering en de strijd in de
hemel’, ‘De stoffelijke schepping’, blz. 268.)

• Wat waren de gevolgen van de overtreding van Adam en
Eva? Waarom was de val van Adam en Eva nodig? (Zie
2 Nephi 2:19–25; ‘De val en het sterfelijk leven’, blz. 268.)

• Waarom werd er al in het voorsterfelijk leven een Verlosser
gekozen? Wat zou het resultaat zijn geweest als er geen
verlosser was geweest? (Zie 2 Nephi 9:7–10; ‘De grote raads-
vergadering en de strijd in de hemel’, blz. 268; ‘De verzoe-
ning’, blz. 269.)

• Waarom moest Jehova (Jezus Christus) naar de aarde gaan en
een sterfelijk lichaam op zich nemen? (Zie ‘De verzoening’,
blz. 269.)

• Wat kunnen wij, nu wij tegenwoordig in de wereld met
zoveel verleiding worden geconfronteerd, samen met de
Heer doen om onze aarde te veranderen en het kwaad te
weerstaan? (Zie 1 Nephi 2:16; Mosiah 3:19; 4:1–3; 5:1–2;
Ether 12:27.)

Het hiernamaals

• Wat is het verschil tussen de lichamelijke en de geestelijke
dood? Hoe worden wij van elk verlost? Welk aandeel hebben
wij in het overwinnen van de geestelijke dood? (Zie 2 Nephi
9:6–23; Alma 40:11–14; LV 29:40–44; ‘De zending van de
kerk en de beginselen en verordeningen van het evangelie’,
‘De verzoening’, blz. 269; ‘De geestenwereld’, blz. 270.)

• Waar gaan wij na de dood naartoe? Welke belangrijke werken
waar wij al bekend mee zijn gaan wij in de geestenwereld
verrichten? (Zie Alma 40:11–14; LV 138:11–37; ‘De geesten-
wereld’, blz. 270.)

• Wie is de grote Rechter? Wanneer worden wij geoordeeld?
Is er meer dan één oordeel? (Zie ‘Het oordeel’, blz. 270.)
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• Op grond waarvan worden wij geoordeeld? Volgens welke
norm zullen wij worden geoordeeld? (Zie Mosiah 2:36–41;
Alma 41:3–7; LV 82:3; ‘Het oordeel’, blz. 270.)

• Welke mogelijkheden zijn er voor hen die in dit leven niet van
het evangelie horen? (Zie LV 138:1–37; ‘Het oordeel’, blz. 270.)

• Hoe zullen we zijn na de opstanding? (Zie Alma 11:42–45;
‘Het oordeel’, ‘De opstanding’, blz. 270.)

• Wat is onze uiteindelijke bestemming en wat kunnen wij
worden als wij ons houden aan ‘het grote plan van geluk’?
(Zie LV 76:50–70.)

• Waarom kon onze Vader in de hemel ons geen godschap
toekennen zonder dat wij deze ervaring in het sterfelijk leven
doormaakten? (Zie Alma 34:32–34.)

Overweeg om het touwtje een tijdje te laten hangen en er zo
nodig naar te verwijzen om de cursisten te laten zien hoe alles
wat zij leren in het plan past.

Vraag de cursisten hoe hun kennis van het plan hun een begrip
geeft van de reden waarom de Heer sommige zaken gebiedt of
verbiedt.

Geef uw getuigenis dat het een prachtig plan is en dat het
belangrijk is eraan te denken wie wij zijn en wat de Heer heeft
gedaan om ons in staat te stellen terug te keren naar Hem.

Overzicht heilsplan: Idee 2. (90–100 minuten)

U kunt een diagram zoals het onderstaande gebruiken om in het
heilsplan te onderwijzen. Die methode is geschikt om het plan
visueel te brengen, maar het geeft de chronologie niet zo goed
aan als in idee 1.

Stel tijdens het tekenen van het diagram op het bord vragen
zoals die onder idee 1 (of gebruik een uitreikblad) en bespreek
de elementen van het heilsplan. Teken pijlen om onze vooruit-
gang door de verschillende stadiums van het plan aan te geven.
Laat de cursisten waar mogelijk zelf de antwoorden ontdekken
op de vragen door de tekstverwijzingen op te zoeken. Overweeg
om het schema in de klas te laten hangen zodat u er gedurende
het jaar naar kunt verwijzen.
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Overzicht heilsplan: Idee 3. (60–70 minuten)

Een eenvoudige maar doeltreffende manier om het heilsplan te
behandelen en het belang van het sterfelijk leven te beklem-
tonen, is een plaatje van een brug te gebruiken. Teken het bij-
gaande diagram op het bord of een poster. Laat de opschriften
aanvankelijk weg en schrijf ze er pas bij als de cursisten de ele-
menten van het plan ontdekken tijdens uw gezamenlijke schrifts-
tudie.

Toon de cursisten de brug en vraag: Wat kan men met een brug
dat men met een weg alleen niet kan? (Je steekt er een rivier,
een kloof of een ravijn mee over.) Lees Abraham 3:22 met de
cursisten en leg uit waar wij waren voordat we naar de aarde
gingen. Lees vervolgens Mozes 1:39 om ze te laten inzien
wat onze hemelse Vader tot stand wil brengen, wat de bestem-
ming is die Hij voor ons in gedachten heeft. (Onsterfelijkheid be-
tekent voor altijd leven als een herrezen persoon; eeuwig leven
betekent bij God wonen en zijn zoals Hij is; zie ‘Het voorster-
felijk bestaan’, blz. 267; ‘De geestelijke schepping’, ‘Keuzevrij-
heid’, blz. 268.) Schrijf De hele mensheid bij het onderste deel van
de brug en Eeuwig leven met de bijbehorende definitie bij het
andere deel.

Stel de volgende vragen:

• Waarom werden wij aangemoedigd om de voorsterfelijke
wereld te verlaten en naar de aarde te gaan?

• Welke ‘kloof’ (welk verschil) was er tussen onze hemelse
Vader en onszelf toen wij als geestkinderen bij Hem
woonden?

Breng de cursisten tot de ontdekking dat wij in veel opzichten
niet op onze hemelse Vader leken, al woonden we bij Hem en
waren we zijn kinderen (zie 3 Nephi 12:48; LV 76:70; 88:41;
130:22; ‘Het voorsterfelijk bestaan’, blz. 267).

Vertel dat de pilaren die de brug steunen, voorstellen wat onze
hemelse Vader heeft gedaan om ons de kans te geven te worden
zoals Hij, en dat de overspanning bovenop die pilaren voorstelt
wat wij moeten doen. Laat de cursisten Abraham 3:24–27 lezen
om erachter te komen wat onze hemelse Vader voor ons heeft
gedaan. Bespreek vervolgens waarom dat nodig was (zie ‘Keu-
zevrijheid’, ‘De grote raadsvergadering en de strijd in de hemel’,
‘De stoffelijke schepping’, blz. 268). Schrijf De schepping op de
eerste pilaar.

Geloof
Bekering
De doop

De gave van de
Heilige Geest

De fundamentele beginselen en verordeningen
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Het
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Vraag de cursisten:

• Wat zou de tweede pilaar voorstellen?

• Wat hebben Adam en Eva na de stoffelijke schepping van
de aarde gedaan om de weg voor ons te bereiden waardoor
we meer kunnen gaan lijken op onze hemelse Vader?
(Zie 2 Nephi 2:22–25; ‘De val en het sterfelijk leven’, blz. 268.)

Schrijf De val op de tweede pilaar en bespreek in het kort hoe de
val tegenstelling, zonde en de dood in de wereld gebracht heeft.

Vraag de cursisten: Wat zou er in lichamelijk en geestelijk
opzicht met ons gebeuren als alles in een gevallen staat zou
blijven? Lees 2 Nephi 9:6–10 en bespreek wat God heeft gedaan
om voor ons de gevolgen van de val te overwinnen (zie ‘De ver-
zoening’, blz. 269). Vraag de cursisten wat de derde pilaar voor-
stelt en geef die het opschrift De verzoening van Jezus Christus.

Vraag:

• Waarom kan Jezus Christus beloven ons te verlossen van onze
zonden?

• Op welke voorwaarden kunnen wij vergeving van onze
zonden ontvangen en het verlossingsplan in ons leven acti-
veren? (Zie Alma 42:9–15.)

Laat de cursisten Helaman 14:15–17 lezen en zoeken naar de
zegeningen van de verzoening die aan alle mensen gegeven zijn,
ongeacht hun leefwijze. (De opstanding en het feit dat wij voor
God zullen komen om geoordeeld te worden.) Er zijn ook
andere zegeningen, die alleen gegeven worden aan hen die er
oprecht naar streven en naar zijn evangelie leven. Laat de cur-
sisten Artikelen des geloofs 1:3–4 lezen en de eerste voor-
waarden noemen die God aan ons stelt om vergeving van onze
zonden te ontvangen en vervolmaakt te worden (zie ook ‘De
zending van de kerk en de verordeningen van het evangelie’,
blz. 269).

Zet de rest van de opschriften bij de onderdelen van het dia-
gram en vraag de cursisten hoe zij door een begrip van het
heilsplan tevens kunnen begrijpen waarom bepaalde zaken
ons geboden en andere ons verboden worden. Kies geboden
waar sommige jonge mensen in uw omgeving misschien mee
worstelen en bespreek wat wij uit het plan kunnen leren over
de vraag waarom God ons die geboden gegeven heeft.

Lees ouderling Boyd K. Packers uitspraak over ‘Het oordeel’
(blz. 16) voor en geef uw getuigenis van het ‘grote plan van
geluk’ dat onze hemelse Vader voor zijn kinderen heeft opge-
steld.

Het grote plan van geluk
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Inleiding
Jehova gebood Abraham om naar Egypte te gaan en het evan-
gelie te verkondigen. Enige tijd voordat Abraham in Egypte
aankwam (zie Abraham 3:15), gaf de Heer hem de waarheden
die in Abraham 3–5 staan.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De geest van de mensen is eeuwig. Ze werden door onze

hemelse Vader geschapen en woonden bij Hem voordat ze
naar de aarde kwamen. (Zie Abraham 3:18–23.)

• Jezus Christus had meer intelligentie, ofwel ‘licht en waar-
heid’ (LV 93:36), dan alle andere geestkinderen van onze
hemelse Vader, waardoor Hij ‘gelijk God was’ (Abraham 3:24;
zie vers 19, 22–24).

• Jezus Christus werd uitverkoren als de Heiland en Verlosser
van de geestkinderen van onze hemelse Vader die het plan
van de Vader wilden volgen door naar de aarde te komen.
(Zie Abraham 3:24–28.)

• De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Eenieder, die geroepen
is om het evangelie aan de inwoners der wereld te verkon-
digen, was reeds vóór deze wereld bestond voor dat doel
in de grote raadsvergadering aangesteld.’ (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, blz. 365; zie Abraham 3:22–23; zie ook
LV 138:55–56.) van ons moet deze roepingen op aarde
getrouw zijn. (Zie Abraham 3:25; zie ook Alma 13:3–5, 8–10;
LV 121:34–40.)

Lesideeën
Abraham 3:22–28 (Tekstenbeheersing, Abraham
3:22–23). Als we weten wie we zijn en waarom we

hier zijn, kunnen we meer kracht ontvangen om moeilijk-
heden te overwinnen en vreugde in het leven te ervaren.
(35–40 minuten)

NB: Hoewel u het voorsterfelijk leven tijdens de bespreking van
het heilsplan hebt behandeld, moet u het als onderdeel van het
boek Abraham verder uitdiepen – vooral de teksten van de tek-
stenbeheersing. De volgende oefening is een activiteit waardoor
de cursisten elkaar kunnen leren kennen en die tot een bespre-
king over Abraham 3 kan leiden.

Zet Wie ben ik? Waarom ben ik hier? op het bord. Moedig de cur-
sisten aan om de vragen te beantwoorden door een introductie
van zichzelf aan de rest van de klas te schrijven. Moedig hen
aan om creatief te zijn en er een leuke bezigheid van te maken.

Abraham 3
U kunt hen vragen om, als antwoord op de eerste vraag, een
lijstje te maken met beschrijvingen van zichzelf, zoals dochter,
vriend, cursist, musicus, afwasser, secretaresse van de klas
lauwermeisjes.

Als de cursisten zich hebben voorgesteld, zegt u dat de profeet
Abraham een aantal zeer belangrijke antwoorden op dezelfde
vragen kreeg. Laat de cursisten Abraham 3:22–28 lezen en
de vragen op het bord beantwoorden. Laat hen de verzen
noemen waarin ze de antwoorden hebben gevonden Noteer
de antwoorden onder de vragen op het bord.

Stel de volgende vragen:

• Wat vind je van wat Abraham heeft meegemaakt?

• In hoeverre kon de kennis die Abraham uit deze openbaring
ontving, zijn leven beïnvloeden?

• Hoe kunnen onze beslissingen in dit leven beïnvloed worden
als we weten dat we in de raadsvergadering in de hemel
aanwezig waren?

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘De grote vuurproef van
het leven is gehoorzaamheid aan God.’ (De Ster, juli 1988, blz. 3.)
Zet deze uitspraak op het bord en laat de cursisten die uit het
hoofd leren. U kunt er een poster van maken die u in het lokaal
ophangt. Zorg dat de cursisten begrijpen dat Abraham wel voor
bepaalde doeleinden was uitverkoren (zie Abraham 3:23), maar
dat hij zich nog steeds door gehoorzaamheid moest bewijzen
(zie vers 25).

Lees de volgende uitspraak van president Benson:

Geef uw getuigenis dat weten wie wij zijn en waarom we hier
zijn, ons in tijden van verleiding kracht kan geven en dat we
daardoor God kunnen gehoorzamen en kunnen bewijzen dat
we getrouw zijn.

‘Al bijna zesduizend jaar heeft God jullie bij Zich
gehouden om in de laatste tijd voor de wederkomst op
aarde te komen. In alle vorige bedelingen zijn de mensen
van het geloof afgevallen, maar in onze bedeling zal dat
niet gebeuren. (. . .) God heeft voor die laatste periode
enkele van zijn sterkste kinderen bewaard en zij zullen zijn
koninkrijk helpen triomferen. En daarvoor hebben we
jullie nodig, want jullie maken deel uit van de generatie
die erop voorbereid moet zijn God te ontmoeten.’ (. . .)
Vergis je niet – jullie zijn een uitverkoren generatie. Er
is nog nooit in zo korte tijd zoveel verwacht van de
getrouwen als er nu van ons verwacht wordt. (. . .) We
nemen allemaal dagelijks vele beslissingen die aangeven
wie wij zullen steunen. De uiteindelijke uitkomst staat vast
– de strijdkrachten van het goede zullen winnen. Maar
we moeten nog maar afwachten waar wij, nu en in de toe-
komst, in deze strijd zullen staan en hoe standvastig wij
zullen zijn. Zullen wij onze zending, waartoe wij in het
voorsterfelijk bestaan geordend zijn, tot het einde van
onze dagen trouw vervullen?’ (Aangehaald door Marvin
J. Ashton, in De Ster, januari 1990, blz. 35.)

DE BOEKEN GENESIS, MOZES EN ABRAHAM
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Inleiding
We weten niet precies wanneer Mozes de openbaring in Mozes 1
ontving, maar er zijn aanwijzingen dat die gebeurtenis na de
gebeurtenis met de brandende braamstruik plaatsvond
(zie Mozes 1:17; zie ook Exodus 3:1–22; 4:1–17) en voordat hij
naar Egypte terugkeerde om de Israëlieten uit de slavernij te
bevrijden. (Zie Mozes 1:25–26.) We leren ook dat Mozes het boek
Genesis heeft geschreven als gevolg van de openbaringen in
Mozes 1. (Zie Mozes 1:40–41.) Dit hoofdstuk is om vele redenen
interessant, maar vooral omdat erin staat hoe en waarom Mozes
de eerste hoofdstukken van Genesis ontving. (Zie Mozes 1:30.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij kunnen de tegenwoordigheid van God niet verdragen,

tenzij we door de macht van de Heilige Geest veranderd
worden zodat de heerlijkheid van God op ons kan neerdalen.
Deze verandering wordt ‘verheerlijking’ genoemd.
(Zie Mozes 1:2, 5, 9, 11, 25, 31.)

• Wij zijn kinderen van een verheerlijkte Vader in de hemel.
(Zie Mozes 1:3–6.)

• Als wij geloof hebben in de macht van Jezus Christus, die de
Jehova van het Oude Testament is, onze relatie met God
gedenken, de geboden onderhouden en bidden, kunnen wij
de macht en de verleidingen van Satan weerstaan. (Zie Mozes
1:12–22; zie ook Matteüs 4:10–11; Jakobus 4:7.)

• De Heilige Geest stelt ons in staat om beter onderscheid
tussen goed en kwaad te maken. (Zie Mozes 1:13–18; zie ook
LV 93:36–37.)

• Het doel van Gods werken en scheppingen is ervoor te zorgen
dat zijn kinderen de onsterfelijkheid en het eeuwige leven
kunnen ontvangen. (Zie Mozes 1:30–39.)

• Jezus Christus heeft deze aarde en ontelbare andere werelden
geschapen (Mozes 1:32–38; zie ook Mozes 7:30).

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 3, ‘Het werk en de heerlijk-
heid van God’, kan gebruikt worden om ons goddelijk

potentieel duidelijk te maken. (Zie Videolessen: Oude Testament
voor lesideeën.)

Mozes 1
Mozes 1:1–22. De ervaring van Mozes illustreert de raad
van ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen. Hij zei: ‘Doordring een jong kind van het
krachtige idee dat het een kind van God is en u hebt het kind
het zelfrespect en de motivatie gegeven om de problemen
van het leven aan te pakken.’ (De Ster, januari 1996, blz. 22).
(25–30 minuten)

Zet Wie ben ik? op het bord. (U hebt die vraag misschien tijdens
de studie van Abraham 3 behandeld.) Vraag de cursisten in
hoeverre de manier waarop mensen deze vraag beantwoorden
van invloed is op hun levenswijze.

Zet De mens is niets op het bord en stel de cursisten de volgende
vragen:

• Wat vind je van die uitspraak?

• Is het een mogelijk antwoord op de vraag ‘Wie ben ik’?

• Waarom zou iemand vinden dat de mens niets is?

Laat de cursisten Mozes 1:9–11 lezen en aanwijzingen opzoeken
die uitleggen waarom Mozes zei dat ‘de mens niets is’.

Laat de cursisten Mozes 1:1–11 lezen en noteer met de klas wat
we uit die teksten over God kunnen leren. Vraag de cursisten in
hoeverre hun notities op ieder mens van toepassing zijn. Vraag:
Zou dit de reden zijn dat Mozes zei dat ‘de mens niets is’?

Zorg dat de cursisten begrijpen wie er in Mozes 1 aan het woord
is. Leg uit dat ‘de Here God’ die in Mozes 1 tot Mozes sprak,
de voorsterfelijke Christus was, ofwel Jehova, hoewel Hij Mozes
‘mijn zoon’ (vers 4) noemde. Dit is een voorbeeld van het
beginsel van goddelijke ambtsbekleding, ofwel de bevoegdheid
waardoor Jezus Christus uit naam van de Vader sprak, alsof
Hij de Vader zelf was. (Zie Joseph Fielding Smith, Answers to
Gospel Questions [1957–1966], blz. 13–21.)

Toen Adam uit de hof van Eden was verdreven, was hij ook uit
de tegenwoordigheid van de Vader verwijderd. Sindsdien staat
Jezus Christus als onze Voorspraak en Bemiddelaar tussen de
mens en onze hemelse Vader. Ouderling James E. Talmage heeft
als apostel het volgende geschreven:

Laat de cursisten opnieuw Mozes 1:1–11 bekijken en markeren
wat Mozes over zichzelf te weten komen. Vraag:

• Hoe moeten ons voelen over het feit dat we een zoon of
dochter van God genoemd worden?

• In hoeverre blijkt ons potentieel uit onze relatie tot Jezus
Christus?

‘Over het algemeen leidt een beschouwing van schriftuur-
lijk bewijs tot de gevolgtrekking dat God de eeuwige
Vader Zich in zeer weinige gevallen aan aardse profeten of
openbaarders heeft gemanifesteerd en dan hoofdzakelijk
om de goddelijke autoriteit van zijn Zoon Jezus Christus te
staven.’ (Jezus de Christus, blz. 31.)

Mozes 1
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Breng het zaad van een grote boom mee om ons potentieel te
illustreren. Laat het zien en vraag de cursisten wat het kan
worden. Vertel van welke boom het zaad afkomstig is. Vraag:

• Wat is het potentieel van het zaad?

• Hoe weet je dat?

• Hoewel het misschien klein en onbeduidend lijkt, heeft het
vanwege het potentieel een waarde die momenteel niet kan
worden bepaald. In hoeverre kan dit zaad met de uitspraak
van Mozes in vers 11 worden vergeleken?

• In welk opzicht is het zaad met ons allen te vergelijken?

Lees Mozes 1:12–22 met de cursisten en zorg dat ze begrijpen
hoe belangrijk het is om te weten wie we zijn en wat we kunnen
worden, en vestig de aandacht op de invloed van deze kennis in
de ervaring van Mozes met Satan. U kunt eventueel een aantal
van de volgende vragen stellen:

• Hoe werd Mozes door Satan genoemd?

• Hoe reageerde Mozes?

• Hoe volhardend was Satan?

• In hoeverre was de kennis die Mozes van God had een hulp-
middel om Satan te weerstaan?

Moedig de cursisten aan om over een beginsel te vertellen dat zij
door hun studie van Mozes’ ervaringen hebben geleerd?

Mozes 1:1–28. Als we de Geest van de Heer bij ons hebben,
zijn we beter in staat om goed van kwaad te onderscheiden
en verstandige beslissingen te nemen. (20–25 minuten)

Verduister zo mogelijk het leslokaal zodat er maar een beetje
licht is. Laat de cursisten twee voorwerpen zien die op elkaar
lijken, maar van kleur verschillen (zoals een donkerblauwe sok
en een zwarte sok). Laat hen de eventuele verschillen tussen
de twee voorwerpen beschrijven. Doe het licht weer aan en laat
hen het opnieuw proberen. Laat hen Mozes 1:1–18 lezen en
vraag in hoeverre de activiteit vergeleken kan worden met wat
er met Mozes gebeurde. Vraag: Wat leren we over de noodzaak
om vaker de Geest en geestelijke ervaringen te hebben?

Laat de cursisten Mozes 1:1, 5–9, 24–28 lezen, en opschrijven
wat Mozes zag en leerde. Laat hen de verzen 11, 14–15 lezen en
opzoeken waardoor Mozes in staat was om dat alles te zien en te
leren. Vraag de cursisten in hoeverre hij door deze ervaring in
staat was om beter onderscheid tussen goed en kwaad te maken.

Maak met de klas een lijst met wat we kunnen doen om de
Heilige Geest in ons leven uit te nodigen, zodat we de zege-
ningen van persoonlijke openbaring en een groter onderschei-
dingsvermogen mogen ontvangen. Op deze lijst kan staan:
schriftstudie (zie Helaman 3:29), bekering (zie Alma 26:21–22),
de normen accepteren om een goed leven te kunnen leiden
(zie LV 11:12–14), de Heer in ons leven op de eerste plaats
zetten (zie LV 88:67–68), waardig zijn om aan het avondmaal
deel te nemen en de bijbehorende verbonden naleven (zie
3 Nephi 18:1–7).

Laat de cursisten denken aan een moment in hun leven dat ze de
instructies van de Heer hebben opgevolgd en de Geest in hun
leven hebben ontvangen. Vraag een aantal cursisten of ze daar
iets over willen vertellen.

Mozes 1:24–40. Het is vertroostend en geruststellend om te
weten dat het Gods werk en heerlijkheid is om ons te laten
worden zoals Hij is. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten of zij weten wat ze later willen worden. Laat
hen uitleggen waarom ze dat werk later willen doen. Lees Mozes
1:6 en zoek het werk op waartoe Mozes was geroepen. Stel de
cursisten de volgende vragen:

• Wat zou je ervan vinden als je wist dat de Heer een bepaalde
taak voor je had? Is dat ook zo?

• Lees Mozes 1:24–26 en zoek op waartoe Mozes was geroepen.
Wat voor werk zou de Heer voor jullie hebben?

• Hoe kun je erachter komen wat je werk is?

• Wat is volgens jullie het werk van onze hemelse Vader, Jezus
Christus en de Heilige Geest?

• Lees Mozes 1:27–29 en zoek op wat Mozes van Gods werk te
zien kreeg. Als je zou zien wat Mozes deed, wat voor vragen
zou je dan hebben?

Laat de cursisten vers 30 lezen en de twee vragen van Mozes
opzoeken en markeren. Laat ze de verzen 31–40 lezen en
opzoeken hoe de Heer ze beantwoordde.

Zet onsterfelijkheid en eeuwig leven op het bord en vraag de
cursisten wat deze termen betekenen en wat het verschil is. 
De volgende woorden van president Joseph Fielding Smith
kunnen een hulpmiddel zijn om ervoor te zorgen dat de
cursisten het verschil tussen onsterfelijkheid en eeuwig leven
begrijpen:

Lees Mozes 1:39; 2 Nephi 26:23–24 en stel de cursisten de
volgende vragen:

• Wat kan kennis van het werk en de doeleinden van God
voor ons betekenen?

‘De onsterfelijkheid en het eeuwige leven zijn twee ver-
schillende zaken, die duidelijk van elkaar te onder-
scheiden zijn. Ieder mens zal de onsterfelijkheid ont-
vangen, of hij goed, slecht of geen van beide is, want
iedereen zal uit de dood opstaan.

Het eeuwige leven is iets dat daarbij komt. Niemand zal
het eeuwige leven ontvangen dan degenen die de geboden
des Heren onderhouden en daarmee het recht hebben in
zijn tegenwoordigheid te komen. (. . .) Dat is het eeuwige
leven: bij de Vader in de hemel wonen en verhoging van
Hem ontvangen.’ (De leer tot zaligmaking, deel 2, blz. 14.)

De boeken Genesis, Mozes en Abraham
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• Wat wordt ons duidelijk over de toewijding van Jezus
Christus jegens van ons als we weten dat Hij de aarde heeft
geschapen en voor de zonden van de mensheid heeft geleden
en is gestorven?

• Waarom kunnen we Hem daardoor vertrouwen en geloven
dat Hij het beste met ons voorheeft?

Vraag de cursisten naar hun gevoelens met betrekking tot hun
vertrouwen op de Heer.

Mozes 1:39 (Tekstenbeheersing). Het doel van Gods
werken en scheppingen is om ervoor te zorgen dat zijn

kinderen de onsterfelijkheid en het eeuwige leven kunnen
ontvangen. (15–20 minuten)

Zet de hele tekst van Mozes 1:39 op het bord en laat de cursisten
die uit het hoofd leren. U kunt de hele klas de tekst laten
opzeggen. Als de cursisten het vers verscheidene malen hebben
herhaald, veegt u een aantal woorden uit en laat u het vers
opnieuw opzeggen. Ga hiermee door totdat u het hele vers hebt
uitgeveegd en de klas het uit het hoofd op kan zeggen.

Vertel dat het opzeggen van een tekst niet zo belangrijk is als het
begrijpen en toepassen ervan. Vraag hen waarom dit beginsel
waar is en moedig hen aan om meer te doen dan alleen de
woorden uit het hoofd leren en een dieper begrip van Mozes 1:39
te krijgen. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Waarvan zijn het brood en water een symbool?

• Hoe kunnen we door deze symbolen beter begrijpen hoe
Jezus Christus de onsterfelijkheid en het eeuwige leven tot
stand brengt?

• Wat verwacht de Heer van ons, zodat Hij de onsterfelijkheid
en het eeuwige leven van anderen tot stand kan brengen?
(Bespreek bijvoorbeeld in hoeverre zendingswerk en het
eeuwig huwelijk belangrijk zijn voor het tot stand brengen
van het werk van onze hemelse Vader.)

Inleiding
In de Schriften staan drie verslagen van de schepping. (Zie
Genesis 1–2; Mozes 2–3; Abraham 4–5; in de tempel wordt ook
een verslag van de schepping gegeven.) In deze les zullen we het
verslag in Mozes 2–3 behandelen en zo nodig naar Genesis 1–2
en Abraham 4–5 verwijzen.

Het plan van geluk is door een liefdevolle hemelse Vader
gegeven om ervoor te zorgen dat zijn kinderen de onsterfelijk-
heid en het eeuwige leven kunnen ontvangen. De schepping van
de aarde – waar zijn geestkinderen een lichaam kunnen ont-

Genesis 1–2; Mozes 2–3; 
Abraham 4–5

vangen, beproefd kunnen worden en goddelijke eigenschappen
kunnen ontwikkelen – was een belangrijk onderdeel van zijn
plan. In de Schriften staan voldoende details over de schepping
om de rol van Jezus Christus in de schepping en het goddelijke
doel van de schepping te kunnen begrijpen.

In het schriftuurlijke verslag van de schepping staan geen details
over hoe en wanneer de aarde werd geschapen, maar staat wel
waarom de aarde werd geschapen en wie de Schepper was.
(Zie Mozes 1:31–32, 39.) De Heer heeft beloofd dat de specifieke
details van de schepping op een dag zullen worden geopen-
baard. (Zie LV 76:5–10; 101:32–34.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Jezus Christus (Jehova) heeft onder leiding van de Vader

de hemelen en de aarde geschapen. (Zie Mozes 2:1; zie ook
LV 38:1–3; 76:23–24; Mozes 2:31–33.)

• De aarde werd niet uit het niets geschapen, maar werd uit
bestaand materiaal georganiseerd. (Zie Genesis 1; Mozes 2;
Abraham 4.)

• Alle levende dingen werden eerst geestelijk geschapen
voordat ze in hun stoffelijke vorm werden geschapen.
(Zie Genesis 2:4–5; Mozes 3:4–5.)

• Adam was de eerste mens. Hij en zijn vrouw Eva werden
letterlijk naar het beeld van God geschapen en alle mensen
op aarde zijn hun nakomelingen. (Zie Genesis 1:26–27;
Mozes 2:26–27.)

• God heeft de zevende dag geheiligd zodat de mens van zijn
arbeid kan uitrusten en Hem aanbidden. (Zie Genesis 2:1–3;
Mozes 3:1–3; zie ook Exodus 20:8–11.)

• Vanaf het begin heeft God de mens keuzevrijheid gegeven,
ofwel de macht om zelf beslissingen te nemen. Alle beslis-
singen hebben gevolgen, gebaseerd op eeuwige wetten.
(Zie Mozes 3:16–17; zie ook 2 Nephi 2:16, 27; LV 130:20–21.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 5, ‘De schepping’, gaat over
de plaats van de schepping in het plan van onze hemelse

Vader. (Zie Videolessen: Oude Testament voor lesideeën.)

Genesis 1:1; Mozes 2:1; Abraham 4:1. Het doel van het
schriftuurlijke verslag van de schepping is niet om vast te
stellen hoe de aarde werd geschapen, hoe lang geleden de
schepping plaatsvond, of hoe lang de schepping duurde;
het doel is om de belangrijkere vragen te beantwoorden,
zoals waarom de aarde werd geschapen en wie de Schepper
was. (20–25 minuten)

Laat een plaat of een voorstelling van het heelal zien (zie het vol-
gende diagram; ook blz. 223) of van een sterrenhemel. Bespreek
met de cursisten de relatie tussen onze aarde en het heelal en de
onmetelijkheid van deze scheppingen.

Genesis 1–2; Mozes 2–3; Abraham 4–5
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Breng een legpuzzel van ongeveer 200 stukjes mee naar de klas
en vraag de cursisten hoe eenvoudig en klein de puzzel is verge-
leken met het hele universum. Laat de cursisten proberen de
puzzel in elkaar te zetten door de inhoud van de doos goed te
schudden en de stukjes op de grond te laten vallen. Moedig de
cursisten aan om het nog een keer te proberen, en dit keer nog
beter hun best te doen om de stukjes uit zichzelf in elkaar te laten
passen. Vraag: Als iets eenvoudigs als deze puzzel al niet vanzelf
in elkaar valt, hoe zit dat dan met iets onmetelijks als deze aarde
of het heelal? Bespreek wat we uit dit experiment kunnen leren
over de noodzaak van een schepper om deze elementen in elkaar
te passen.

Laat de cursisten Mozes 2:1 en Abraham 4:1 lezen en opzoeken
wat we uit deze teksten over de schepping kunnen leren.
Moedig de cursisten aan om snel op te zoeken hoeveel keer het
woord God in Mozes 2–4 en Abraham 4–5 wordt genoemd.
Vraag waarom dat woord volgens hen zoveel nadruk krijgt.

Overweeg een of meer van de volgende activiteiten om nadruk
te leggen op de belangrijke waarheid dat Jehova – Jezus Christus
– de Schepper is.

• Zing ‘Mijn hemelse Vader is goed voor mij’ (Kinderliedjes, 16)
en bespreek de boodschap ervan.

• Laat de cursisten iets bedenken, meebrengen of tekenen
waardoor zij eraan herinnerd worden dat God bestaat en van
hen houdt. Laat hen daarover iets in de klas vertellen.

• Lees Alma 30:43–44 en Mozes 6:63 en bespreek hoe alles in de
natuur getuigt van Jezus Christus als Schepper en van zijn
zending als onze Verlosser.
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Het ons bekende heelal
Een diameter van 40.000.000.000 lichtjaar

De dichtstbijzijnde 
melkwegstelsels

Een diameter van 150.000.000 lichtjaar
Miljoenen melkwegstelsels

Melkwegstelsel
Een diameter van 100.000 lichtjaar

Honderden miljarden sterren
Ons zonnestelsel

Een diameter van 0,000063 lichtjaar
Het zonlicht doet er ongeveer 5 uur 

over om Pluto te bereiken.

Onze aarde
Een diameter van 12.756 kilometer

0,000016 lichtjaar van de zon verwijderd
Het zonlicht doet er 8 minuten 

over om ons te bereiken.

Een lichtjaar is de afstand die licht met
een snelheid van 300.000 kilometer per
seconde in een jaar aflegt, ongeveer 
9,5 triljoen kilometer.

Ons melkwegstelsel en de 
dichtstbijzijnde stelsels

Een diameter van 4.000.000 lichtjaar

Genesis 1–2; Mozes 2–3; Abraham 3–4. De schepping
werd in overeenstemming met Gods plan ordelijk en precies
uitgevoerd. (30–35 minuten)

Om ervoor te zorgen dat de cursisten de volgorde van de
scheppingsperiode begrijpen, laat u hen opgave A maken onder
Genesis 1; Mozes 2:1 in hun gids voor de cursist. Bespreek
de volgorde van de schepping en vraag de cursisten wat in de
opgave de meeste indruk op hen heeft gemaakt.

Laat de cursisten Mozes 2:10, 12, 18, 21, 25, 31 lezen. Stel de
volgende vragen:

• Hoe beoordeelde de Heer nadat deel van de schepping toen
die was voltooid?

• Wat betekent het voor jullie dat de schepping van een der-
gelijke kwaliteit was? Waarom?

• Wat vind je ervan dat de mens de kroon op de schepping van
onze hemelse Vader en Jezus Christus was?

Laat een exemplaar van de Bijbel zien en vraag de cursisten of
het belangrijker is om het tastbare boek zelf te begrijpen (zoals
de binding, het papier en het lettertype) of de boodschap en de
betekenis ervan in ons leven. Leg uit dat de samenstelling, het
drukken en de geschiedenis van de Bijbel wel interessant kunnen
zijn, maar dat de boodschap en de betekenis ervan het belang-
rijkst zijn. Vraag of datzelfde voor de schepping van de aarde
geldt.

Zet de volgende vragen op het bord:

• Hoe?

• Hoe lang?

• Wie?

• Waarom?

Stel de cursisten de volgende vragen:

• Als de vragen op het bord met de schepping van de aarde
te maken hebben, in welke volgorde van belangrijkheid,
met betrekking tot ons eeuwig heil, zou je ze dan plaatsen?
Waarom?

• Lees Mozes 1:39. Wat is het goddelijke doel van de schepping
van deze aarde?

Leg uit dat we niet alles over de schepping van deze aarde weten
en begrijpen (zie LV 101:32–33), maar dat er in de schriftuurlijke
verslagen van de schepping wel een aantal antwoorden op de
belangrijkste vragen staan.

Lees de volgende uitspraak van de apostel Mark E. Petersen, en
bespreek de reacties van de cursisten op de vragen die hij stelde:

‘Waarderen we wat deze aarde eigenlijk voor ons bete-
kent? Begrijpen we waarom die geschapen werd?
Begrijpen we het doel ervan? Zien we in dat de oorsprong
van de aarde niet toevallig of spontaan was? Zien we
in dat de schepping letterlijk en waarlijk, volledig en 
uitsluitend, een daad van God was? (Conference Report,
april 1983, blz. 86; Ensign, mei 1983, blz. 64.)
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Genesis 1:26–27 (Tekstenbeheersing). Wij zijn letterlijk
zoons en dochters van onze hemelse Vader en we zijn

naar zijn beeld geschapen. (15–20 minuten)

Laat een aantal cursisten vertellen in hoeverre zij op hun ouders
lijken, vooral eigenschappen die ze van hun ouders ontvangen
of geleerd hebben (zoals lichamelijke kenmerken, gewoonten,
hebbelijkheden, normen en geestelijke gaven). Vraag:

• Hoe gewoon is het dat een kind opgroeit en op zijn of haar
ouders schijnt te lijken?

• Lees Genesis 1:26–27. Naar wiens beeld zijn wij geschapen?

• Welke eigenschappen en talenten hebben we van Hem ont-
vangen?

• Hoe kunnen we steeds meer op Hem gaan lijken als we
weten dat we naar het beeld van onze hemelse Vader zijn
geschapen?

In 1909 heeft het Eerste Presidium verklaard:

In 1995 hebben het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
Apostelen verklaard:

Vraag de cursisten in hoeverre hun gevoel van eigenwaarde
toeneemt door de kennis dat ze naar het beeld van God zijn
geschapen. Laat hen andere teksten opzoeken waaruit blijkt dat
wij kinderen van God zijn en naar zijn beeld zijn geschapen.
Maak een lijst van de teksten die zij vinden en moedig hen aan
om een aantal van die verwijzingen naast de kernteksten te
noteren. Laat de cursisten een aantal teksten uit de lijst kiezen en
vertellen hoe zij die zouden gebruiken om met een vriend(in)
over onze hemelse Vader te praten.

Ouderling M. Russell Ballard, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd:

‘Als we naar de bewijzen van de schepping om ons heen
kijken, van een zandkorrel tot de majestueuze planeten,
dan gaan we beseffen dat wij Gods meest verheven schep-
ping zijn; wij zijn naar zijn beeld geschapen.’ (De Ster,
juli 1988, blz. 53.)

‘Ieder mens – man en vrouw – is geschapen naar het beeld
van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of -dochter
van hemelse Ouders, en als zodanig heeft iedereen een
goddelijke aard en bestemming. Het geslacht is een essen-
tieel kenmerk van iemands voorsterfelijke, sterfelijke en
eeuwige identiteit en bestemming.’ (‘Het gezin: een pro-
clamatie aan de wereld’, De Ster, januari 1996, blz. 93.)

‘Alle mannen en vrouwen zijn naar het beeld van de uni-
versele Vader en Moeder geschapen, en zijn letterlijk zoons
en dochters van God.’ (James R. Clark, verz. , Messages of
the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 6 delen [1965–75], deel 4, blz. 203.)

Genesis 2:1–3. God heeft de zevende dag geheiligd zodat de
mens van zijn arbeid kan uitrusten en Hem aanbidden.
(10–15 minuten)

Vraag de cursisten:

• Van welke dag in de week geniet je het meest?

• In hoeverre verschilt die dag van de andere dagen?

• Lees Mozes 2:31. Hoe beschreef Jehova zijn schepping toen Hij
klaar was?

• Lees Mozes 3:1–3. Wat gebeurde er volgens de Schriften aan
het eind van de schepping?

• In welke opzichten verschilde de zevende dag van de andere
zes dagen van de schepping?

• Hoe wil de Heer dat wij zijn voorbeeld volgen?

Leg uit dat de Heer op de berg Sinai opnieuw nadruk legde op
het belang van de sabbat. Laat de cursisten Exodus 20:8–11;
31:13, 16–17 lezen om erachter te komen waarom we de sabbat
moeten heiligen. Zet de antwoorden van de cursisten op het
bord en bespreek ze.

Vraag de cursisten wat het betekent dat de sabbat een teken en
een verbond met de Heer is. (Zie Exodus 31:13, 16.) Vraag wat er
gebeurt als we onze verbonden met de Heer negeren of veron-
achtzamen.

Laat de cursisten Jesaja 58:13–14 en Leer en Verbonden 59:9–21
lezen en de zegeningen opzoeken die we kunnen ontvangen als
we het gebod van de sabbatheiliging gehoorzamen. Moedig
de cursisten aan om dat gebod beter na te leven, zodat zij de
geweldige zegeningen mogen ontvangen die de Heer aan zijn
verbondsvolk heeft beloofd.

Genesis 2:15–17; Mozes 3:15–17. Keuzevrijheid is essentieel
in het verhaal van Adam en Eva en voor onze eeuwige
vooruitgang in het heilsplan van onze hemelse Vader.
(15–20 minuten)

Zet Vrijheid is niet gratis op het bord. Vraag de cursisten:

• Wat betekent die zin volgens jullie?

• Waarom is vrijheid niet gratis?

• Wat betekent gratis in dit verband? (Zonder enige kosten.)

Vraag de cursisten naar voorbeelden van de kosten van vrijheid
en lees de volgende uitspraak van ouderling Boyd K. Packer
voor:

Vraag de cursisten waarom er volgens hen nergens in de Schiften
staat dat keuzevrijheid gratis is. Zorg dat ze begrijpen dat de
gave van keuzevrijheid ons wel de vrijheid geeft om te kiezen

‘Het woord ‘keuzevrijheid’ komt niet in de Schriften voor.
De enige vrijheid die genoemd wordt is ‘morele vrijheid’,
waarvan de Heer heeft gezegd: “die Ik hem heb gegeven,
opdat een ieder in de dag des oordeels voor zijn eigen
zonden verantwoordelijk moge zijn” (LV 101:78).’ (Confe-
rence Report, april 1992, blz. 92; Ensign, mei 1992, blz. 67.)
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(zie 2 Nephi 2:27), wat erop kan wijzen waarom het soms als
‘gratis’ wordt beschouwd, maar dat we verantwoordelijk zullen
zijn voor iedere ‘gratis’ beslissing die we nemen. (Zie LV 101:78.)
Met andere woorden, we kunnen geen beslissingen nemen en
vrij zijn van de verantwoordelijkheid en de gevolgen van die
keuzen, tenzij we niet verantwoordelijk zijn door leeftijd of vers-
tandelijke vermogens.

Leg uit dat er in Genesis 2 en Mozes 3 staat dat de Heer ervoor
zorgde dat Adam en Eva keuzevrijheid hadden. Dupliceer het
volgende schema, en laat de vakjes ‘eten’ en ‘niet eten’ open.
Laat de cursisten deze vakjes invullen als ze deze gebeurtenis
bestuderen.

Laat de cursisten Mozes 3:9, 15–17 lezen en opzoeken wat God
tegen Adam over het eten van de boom der kennis van goed en
kwaad heeft gezegd. Laat de cursisten 2 Nephi 2:15–16 lezen.
Vraag:

• Waarom was het noodzakelijk dat Adam en Eva keuzevrijheid
hadden?

• Lees 2 Nephi 2:22–23. Wat zou er zijn gebeurd als Adam en
Eva niet van de verboden vrucht hadden gegeten?

• Lees 2 Nephi 2:24–29. Welke gevolgen had hun keus om van
de vrucht te eten voor ons?

Om aan te geven wat de keus van Adam en Eva voor ons bete-
kende, zet u een schaal met één soort fruit op tafel. Leg een
vrucht van een ander soort goed en lekker fruit naast de schaal
op tafel. Laat een cursist bij de tafel staan en maak een grenslijn
rond de tafel en de cursist. Zeg tegen de cursist dat hij of zij
zoveel fruit uit de schaal mag eten als hij of zij wil, als het maar
binnen de grens blijft. De enkele vrucht mag alleen buiten de
grens gegeten worden, maar als de grens wordt overschreden,
kan de cursist niet meer terugkeren. Zeg ook dat als hij of zij
ervoor kiest om de enkele vrucht naar zijn of haar plaats mee te
nemen en op te eten, u de klas beloofd dat iedereen de volgende
les een beloning krijgt (een vrucht of zoiets).

Eten of niet eten?

Adams 
keuzen

Eten

De hof verlaten 
en aan de dood onder-

hevig zijn, maar de 
kans krijgen om een 
celestiaal wezen te 

worden, net 
als God.

De boom 

der kennis 

van goed en

kwaad

Niet eten

In de hof blijven in
een terrestriale
staat, zonder 
nakomelingen 

en zonder 
te sterven.

Herhaal de situatie: De cursist kan binnen het gelimiteerde
gebied blijven en de hele schaal met fruit leegeten, of de cursist
kan die ene vrucht nemen, het gebied verlaten, en ervoor zorgen
dat de hele klas een beloning krijgt. Vraag:

• In hoeverre is er in deze situatie sprake van keuzevrijheid?

• In hoeverre is deze situatie met die van Adam en Eva te
vergelijken?

Zorg dat de cursisten begrijpen dat Adam met zijn keuzevrij-
heid voor ons de val tot stand bracht, het sterfelijk leven
mogelijk maakte ‘opdat de mensen mochten zijn’ (2 Nephi 2:25);
en dat Jezus voor ons de verzoening tot stand bracht, 
waardoor de opstanding en vergeving mogelijk werden. 
(Zie 1 Korintiërs 15:22.)

Inleiding
Uit hedendaagse openbaring blijkt dat de val goed en noodzake-
lijk was, een geplande stap in de eeuwige vooruitgang van alle
kinderen van onze hemelse Vader. In het Oude Testament wordt
uitgelegd wat er tijdens de val gebeurde, maar niet waarom en
wat de gevolgen voor ons zijn. Een oorzaak kan zijn het verlies
van veel duidelijke en waardevolle waarheden uit de Bijbel.
(Zie 1 Nephi 13:25–29.) Als leden van de kerk kunnen we de leer
van de val beter begrijpen omdat in het Boek van Mormon, de
Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde veel van wat
verloren is gegaan, is hersteld.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Satan blijft op aarde de oorlog voortzetten die hij in de hemel

is begonnen in een poging om het plan van geluk van onze
hemelse Vader te vernietigen. (Zie Mozes 4:1–6; zie ook Open-
baring 12:7–17; LV 76:28–30.)

• Satan probeert de mensen die niet naar de woorden van de
Heer luisteren aan hem te onderwerpen door hen te ver-
blinden en te misleiden. (Zie Mozes 4:4; zie ook Matteüs naar
Joseph Smith 1:37.)

• Satan loog tegen Eva en verleidde haar om van de vrucht van
de boom der kennis van goed en kwaad te eten. Adam koos
ervoor om ook van de vrucht te eten en de val tot stand te
brengen – ‘opdat de mensen mochten zijn’ (2 Nephi 2:25) – en
het heilsplan te bevorderen. (Zie Genesis 3:1–6; Mozes 4:5–18.)

• De Heer vertelde Adam en Eva de gevolgen van de val,
waarmee zij en alle mensen als stervelingen op deze aarde
geconfronteerd zouden worden, waaronder zonde, verdriet,
kinderen, werk, dood en het vertrek uit Gods tegenwoordig-
heid. (Zie Genesis 3:16–24; Mozes 4:23–25; zie ook Alma
42:2–10; Mozes 5:1–4; 6:48–49.)

• De gevolgen van de val waren voor het welzijn van Adam en
Eva. Het is goed dat we tussen goed en kwaad kunnen kiezen,

Genesis 3; Mozes 4
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verdriet kunnen ervaren, kinderen kunnen krijgen, kunnen
werken en uiteindelijk het sterfelijk leven door de dood
kunnen verlaten. (Zie Genesis 3:16–24; zie ook Mozes 5:9–11.)

• De man moet zijn vrouw en kinderen in rechtschapenheid
presideren en voor hen zorgen. (Zie Genesis 3:16–20; Mozes
4:22; zie ook Efeziërs 5:22–31.)

• Werk en beproevingen zijn noodzakelijk in het sterfelijk leven
en kunnen een zegen zijn. (Zie Genesis 3:16–19; Mozes
4:22–25.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 6, ‘De val’, gaat over het
feit dat de val noodzakelijk was voor het plan van onze

hemelse Vader. (Zie Videolessen: Oude Testament voor lesideeën.)

Mozes 4:1–6. De oorlog die in de hemel is begonnen, 
is niet afgelopen; Satan probeert nog steeds om het plan en
de kinderen van onze hemelse Vader te vernietigen.
(5–10 minuten)

Zet Oorlog in de hemel op het bord. Laat een plaat zien van
militaire wapens of teken er een paar en vraag:

• Wat voor soort oorlog zou de oorlog in de hemel zijn
geweest?

• Waarom werd die oorlog gevoerd? (Zie LV 29:36–38;
Mozes 4:1–4.)

Laat hen Openbaring 12:7–11 bestuderen en opzoeken wie er
bij die oorlog betrokken waren. (Michaël en zijn engelen –
waaronder wij – tegen Satan en zijn engelen.) Lees Mozes 4:1–6
en vraag:

• Hoe was Satan in staat om een derde van de hemelscharen
achter zich te krijgen?

• Wat was zijn voorstel om Gods plan te verwezenlijken?

• In hoeverre zou Satan door de vernietiging van de keuzevrij-
heid van de mens succesvol kunnen zijn?

Vergelijk wat Satan tegen onze hemelse Vader zei met wat Jezus,
‘de geliefde Zoon’, zei. Vraag:

• Wat vind je van Jezus Christus nu je dit hebt geleerd?

• Wat is er met Satan en zijn volgelingen gebeurd?

Lees Leer en Verbonden 76:25–30 en zorg dat de cursisten
begrijpen dat de oorlog niet is beëindigd – maar dat de strijd hier
op aarde doorgaat. Vraag wat voor wapens werden gebruikt om
Satan te verslaan. (Zie Openbaring 12:11.) Zeg dat de heiligen der
laatste dagen het belangrijkste doelwit van Satan zijn. (Zie Open-
baring 12:17.) Vraag: Als Satan uiteindelijk in de buitenste
duisternis zal worden geworpen, waarom stond God hem en zijn
volgelingen dan toe om op aarde te komen en zoveel schade aan
te richten?

Mozes 4:1–6. Satan kwam in opstand en probeerde de
keuzevrijheid van de mens te vernietigen. (15–20 minuten)

NB: De volgende activiteit is gebaseerd op het lesidee voor
Genesis 2:15–17; Mozes 3:15–17 (blz. 25), maar kan ook doel-
matig zijn als u dat idee niet hebt gebruikt.

Lees Mozes 4:1, 3 en vraag de cursisten wat Satan volgens de
Schriften van plan was om onze keuzevrijheid te vernietigen.
De meeste mensen denken dat hij ons had gedwongen om het
goede te doen, maar dat is slechts een van de mogelijkheden. Leg
uit dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan als
we keuzevrijheid willen hebben, en dat u zult laten zien wat die
voorwaarden zijn.

Laat een cursist voor de klas komen en bied hem of haar een
aantrekkelijke beloning aan als hij of zij de rest van de dag alleen
nog maar goede dingen doet. Als de cursist vraagt wat ‘goede
dingen’ zijn, zegt u dat er geen regels zijn – de cursist is vrij om
te doen wat hij of zij wil. De cursist zal dit waarschijnlijk een
goede regeling vinden. Vraag de klas hoe de cursist erachter kan
komen of hij of zij ‘goede dingen’ heeft gedaan. Lees 2 Nephi
2:11–13 met de cursisten en zorg dat zij begrijpen dat er, als er
geen gedragsregels zijn, ook geen juist of onjuist gedrag kan zijn.
Daarom kan de cursist de beloning nooit verdienen, omdat er
in die situatie geen sprake van keuzevrijheid kan zijn. Zet op
het bord: 1. Er moeten wetten zijn die goed en kwaad omschrijven.
(Zie 2 Nephi 2:13.) Leg uit dat er bepaalde regels en geboden
moeten zijn, met de bijbehorende zegeningen en gevolgen.
Zonder wet kan er geen zonde zijn. (Zie 2 Nephi 2:13.) Dat is
een essentieel onderdeel van keuzevrijheid.

Zet een lege tafel voorin de klas en laat een andere cursist naar
voren komen. Wijs naar de lege tafel en zeg tegen de cursist dat
het volgens de wet verboden is om iets van die tafel af te halen
en op te eten. Als de cursist niets van de tafel oppakt, zeg dan
wat rechtschapen die persoon is omdat hij of zij de wet niet over-
treedt. Vraag de klas of iemand beloond moet worden voor het
onderhouden van een wet als er geen alternatief is. De profeet
Lehi sprak over de noodzaak van tegenstellingen. (Zie 2 Nephi
2:11.) Uiteindelijk moeten we tussen goed en kwaad kiezen. (Zie
2 Nephi 2:16.) Vraag de cursisten wat het tweede element van
keuzevrijheid is. Zet op het bord: 2. Er moet een alternatieve keus
zijn ten opzichte van wat als goed is omschreven. (Zie 2 Nephi 2:11.)

Leg een traktatie op de tafel, maar laat iets veel lekkerders in uw
zak zitten. Laat een cursist naar voren komen en iets van de tafel
uitkiezen. Nadat de cursist de enige traktatie oppakt, laat u zien
wat er in uw zak zit en vraagt u waarom hij of zij die niet heeft
uitgekozen. Als de cursist zegt dat hij of zij niet wist dat er een
andere keus was, vraag dan aan de klas wat een derde element
van keuzevrijheid is. Zet op het bord: 3. Iemand moet weten wat de
mogelijke keuzen en gevolgen zijn. (Zie 2 Nephi 2:15–16; Helaman
14:30–31.)

Leg twee traktaties op tafel, de ene aantrekkelijker dan de
andere. Laat een andere cursist naar voren komen en iets van de
tafel uitkiezen. Als de cursist de aantrekkelijkste traktatie wil
pakken, haalt u die weg. Laat de cursist het opnieuw proberen,
en als hij of zij dat doet, haalt u het weer weg. Vraag de cursisten
wat het vierde element van keuzevrijheid is. Zet op het bord:
4. Iemand moet volledige vrijheid hebben om te kunnen kiezen.
(Zie 2 Nephi 2:26–27.)

Bespreek de volgende vragen om ervoor te zorgen dat de cur-
sisten begrijpen waarom keuzevrijheid zo’n belangrijk onderdeel
van het heilsplan is:

Genesis 3; Mozes 4
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• Waarom hebben we ervoor gekozen om op aarde te komen en
het plan van onze hemelse Vader te volgen, in plaats van
Satan?

• Hadden we onder leiding van Satan net als God kunnen
worden? Waarom niet?

• Kan iemand de machten van de goddelijkheid ontvangen als
hij of zij nooit de kans heeft gehad om tussen goed en kwaad
te kiezen?

Vertel dat Satan onze keuzevrijheid zou hebben verwoest door
een van deze elementen te verwijderen, en dat hij nog steeds pro-
beert om door dezelfde listigheden van misleiding en leugens
onze keuzevrijheid te verwoesten.

Laat de cursisten Mozes 4:4 lezen. Vraag welke onwaarheden
Satan de mens wil laten geloven, waardoor hun keuzen kunnen
worden beïnvloed. (God bestaat niet, daarom is er geen goed
en kwaad, geen zonde en geen straf. Je kunt doen wat je wilt.)
Vraag de cursisten naar voorbeelden van de manier waarop
Satan de vier elementen van keuzevrijheid tegenwoordig
aanvalt. (Iedereen doet het. Het is mijn lichaam. Ik doe anderen
er geen kwaad mee. Voor deze ene keer. Niemand komt
erachter.)

Genesis 3; Mozes 4:6–29. Het is belangrijk om de val te
begrijpen als we de verzoening op waarde willen schatten
en de problemen in dit leven het hoofd willen bieden.
(20–25 minuten)

Zet op het bord: Als de hof van Eden een paradijs was, waarom koos
Adam er dan voor om te vertrekken? Lees de volgende uitspraken
(of andere die meer op de omstandigheden van de cursisten van
toepassing zijn), en laat de cursisten met een opgestoken duim
aangeven als ze het ermee eens zijn en met een naar beneden
wijzende duim als ze het er niet mee eens zijn:

• Ik vind het fijn om door een insect gebeten te worden.

• Onkruid wieden is een van mijn lievelingskarweitjes.

• Ik ben het gelukkigst als ik ziek ben.

• Ik voel me erg veilig als ik iets over de oorlog, hongersnood
en ziekte in de wereld hoor.

• Ik vind het erg spannend om te weten dat ik op een dag zal
sterven.

Vraag de cursisten:

• Denken jullie dat Adam en Eva dergelijke moeilijkheden in de
hof van Eden hadden?

• Waarom zouden Adam en Eva ervoor hebben gekozen om in
een gevallen wereld en niet meer in het paradijs te leven?

Laat de cursisten Mozes 4:6–19 bestuderen en redenen opzoeken
waarom Eva van de verboden vrucht at (zie vers 12, 19) en
waarom Adam er vervolgens ook van at (zie vers 18). Vraag: Als
Adam en Eva niet hadden gezondigd, zouden wij dan in de hof
van Eden zijn geboren? (Zie 2 Nephi 2:22–23.)

Gebruik het volgende schema als uitreikblad of zet het op het
bord om de cursisten te laten begrijpen dat de val noodzakelijk
voor onze vooruitgang was. Vul alleen de kopjes en cijfers in,

en laat ruimte voor de antwoorden open. Lees de teksten met
de cursisten en laat hen de omstandigheden voor en na de val
invullen.

Lees de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson
voor om de cursisten te laten begrijpen dat we de verzoening
beter op waarde kunnen schatten als we de gevolgen van de val
kennen. (NB: De verzoening zal in de les over Mozes 5 worden
behandeld.)

Vraag de cursisten:

• In hoeverre kunnen we door ons begrip van de val de beproe-
vingen en moeilijkheden in dit leven beter het hoofd bieden?

• In hoeverre zouden we slechter af zijn als we zonder pro-
blemen of moeilijkheden door het leven gingen? (Ter vergelij-
king kunt u vragen: Hoe goed zouden jullie kunnen rekenen
als je nog nooit een som had hoeven maken? Hoeveel sterker
zou je worden als je niets aan lichaamsbeweging deed?)

‘Net zo goed als iemand niet naar voedsel verlangt totdat
hij honger heeft, zo verlangt hij niet naar de verlossing
door Christus totdat hij inziet waarom hij Christus nodig
heeft.

‘Niemand weet precies waarom hij Christus nodig heeft,
tot hij de leer van de val en de gevolgen ervan voor
de mensheid, begrijpt en aanvaardt.’ (De Ster, juli 1987,
blz. 79.)

Vóór de val

1. Geen lichamelijke dood;
Adam en Eva zouden voor
eeuwig hebben geleefd. 
(Zie 2 Nephi 2:22.)

2. Geen geestelijke dood; zij leef-
den in de tegenwoordigheid
van God – er was geen geloof
nodig. (Zie Alma 32:21.)

3. Door de beperkte keuzevrijheid
was het niet mogelijk om net
als God te worden. 
(Zie 2 Nephi 2:22.)

4. Zij konden geen kinderen
krijgen. (Zie 2 Nephi 2:23.)

5. Zij waren onschuldig, zonder
kennis van goed of kwaad,
vreugde of verdriet. 
(Zie 2 Nephi 2:23.)

6. Zij leefden in een paradijs waar
alles geregeld was en waar
ze zich niet hoefden in te
spannen. (Zie Mozes 3:8–9.)

Na de val

1. Alles werd vergankelijk en
kon lichamelijk sterven. 
(Zie 2 Nephi 9:6.)

2. Adam en Eva werden uit de
tegenwoordigheid van de Heer
geworpen en ondergingen
de geestelijke dood. 
(Zie LV 29:40–42.)

3. Volgens het plan van onze
hemelse Vader werd de eeu-
wige vooruitgang mogelijk
gemaakt. (Zie Mozes 5:11.)

4. Adam en Eva konden kinderen
krijgen. (Zie Mozes 4:22; 5:11.)

5. Zij kenden het verschil tussen
goed en kwaad en konden
vreugde en verdriet ervaren.
(Zie Mozes 5:11.)

6. De aarde werd vervloekt,
waardoor de mens voor zijn
benodigdheden moest werken.
(Zie Mozes 4:23–25.)
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Geef uw getuigenis dat hoewel de val een stap achteruit leek, het
een belangrijke stap voorwaarts was.

Genesis 3:14–19; Mozes 4:20–25. De gevolgen van de val zijn
zegeningen, geen straffen. (15–20 minuten)

NB: Dit lesidee is een voortzetting van het voorgaande lesidee
over de gevolgen van de val, en zij kunnen in verband daarmee
worden behandeld.

Laat de cursisten Mozes 4:20–25 lezen en letten op de gevolgen
van de val. Noteer hun antwoorden op het bord.

Zet het woord vijandschap op het bord. Leg uit dat president Ezra
Taft Benson heeft gezegd: ‘Vijandschap betekent haat, afkerig-
heid, verzet.’ (De Ster, juli 1989, blz. 3.)

Laat de cursisten Mozes 4:21 lezen. Vraag:

• Wie veroorzaakte de vijandschap tussen Satan en de vrouw en
tussen de volgelingen van Satan en het zaad van de vrouw?

• Wie is het ‘zaad’ van de vrouw? (Jezus Christus; zie ook de
toelichting bij Genesis 3:15 in Het Oude Testament: Genesis–2
Samuël, blz. 21.)

• In hoeverre kon die vijandschap als een zegen worden
beschouwd?

• In welke opzichten is de overwinning van Jezus Christus op
Satan een zegen in ons leven en in de eeuwigheid?

Zet het woord smart op het bord en vraag de cursisten of smart
een zegen kan zijn. Lees Mozes 4:22–23, zoek het woord smart in
ieder vers op en stel vast of het op een straf of een zegen lijkt.
Leg uit dat het Hebreeuwse woord dat in deze verzen als smart
is vertaald ook ‘verdriet’, ‘inspanning’ of ‘werk’ kan betekenen.
(Zie ook de toelichting bij Genesis 3:16–19 in Het Oude Testament:
Genesis–2 Samuël, blz. 22.) Vraag de cursisten in hoeverre hard
werken, ziekte en andere tegenslagen uiteindelijk een zegen in
ons leven kunnen zijn.

Genesis 3:16–20. Evenals de Heer Adam voor het welzijn
van Eva verantwoordelijk stelde, moet een man zijn vrouw
en kinderen in rechtschapenheid presideren en voor hen
zorgen. (5–10 minuten)

Sommige mensen hebben moeite met de uitspraak dat Adam
over Eva zou heersen. (Zie Genesis 3:16; Mozes 4:22.) Lees de uit-
spraak van president Spencer W. Kimball voor uit de toelichting
bij Genesis 3:16 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 22).

Lees Efeziërs 5:23 en vraag hoe een man zijn vrouw en kinderen
moet presideren. Vraag welke eigenschappen het best de leiding
van Jezus Christus over de kerk beschrijven; noteer de ant-
woorden op het bord.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat de leiding die Adam en
andere mannen over hun gezin hebben, te vergelijken is met de
leiding die de Heiland over de kerk heeft.

Mozes 1–4. De zegeningen van de val. 
(40–50 minuten)

NB: Alle belangrijke beginselen die de cursisten in Mozes 1–4
bestudeerd hebben, kunnen niet behandeld worden als de cur-
sisten maar een of twee keer per week bij elkaar komen. Aan
de hand van dit lesidee kunt u echter een aantal van de belang-
rijkste leerstellingen in deze hoofdstukken behandelen. Afhanke-
lijk van de kennis van uw cursisten en de leiding van de Geest
kunt u ook besluiten om een aantal van de andere lesideeën te
gebruiken.

Zet de volgende vier vragen op het bord:

• Wie ben ik?

• Waarom werd de aarde geschapen?

• Waarom is er zoveel goddeloosheid op aarde en zijn er zoveel
problemen en beproevingen in het leven?

• Waarom hebben we een Heiland nodig?

Zeg tegen de cursisten dat u hoopt dat zij aan het eind van de les
al deze vragen kunnen beantwoorden.

Vraag de cursisten wat ze tijdens hun studie van Mozes 1–2
hebben geleerd om de eerste vraag te kunnen beantwoorden:
Wie ben ik? Vestig hun aandacht op wat Mozes over God en
over zichzelf te weten kwam. (Zie Mozes 1:1–11.) Zeg dat we
naar de ouders van een kind kunnen kijken om erachter te
komen wat een kind kan worden. Vraag:

• Wie is de Vader van onze geest?

• Wat kunnen we daaruit over onze mogelijkheden leren?

Bespreek waarom het in ons leven belangrijk kan zijn om te
weten dat we kinderen van onze hemelse Vader zijn.

Laat de cursisten de opgaven A en B onder Mozes 1 in hun
gids voor de cursist maken. Moedig hen aan om in de klas hun
antwoorden voor te lezen.

In Mozes 1 staan de visioenen die de Heer aan Mozes gaf over
deze wereld en over de mensen die erop wonen. Na het zien van
deze visioenen had Mozes twee vragen. Laat de cursisten deze
vragen in Mozes 1:30 opzoeken en markeren. Laat hen Mozes
1:39 en Abraham 3:24–26 lezen en uitleggen waarom de aarde
werd geschapen.

Als aanvullende uitleg laat u de cursisten in het kort vertellen
wat er tijdens iedere scheppingsperiode gebeurde. Vraag:

• Wat waren de laatste scheppingen?

• Waarin verschilden zij van de andere scheppingen?

Vraag de cursisten hoe zij de derde vraag zouden beantwoorden:
Waarom is er zoveel goddeloosheid op aarde en zijn er zoveel
problemen en beproevingen in het leven? Laat hen Mozes
4:15–31 lezen en de gevolgen van de val opschrijven. Laat hen
Mozes 5:9–11 lezen en vraag:

• In hoeverre is de val nuttig voor ons?

• Waarom was de val een belangrijk onderdeel van het heils-
plan?
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• Welke daad was vereist om van de val een zegen te maken?
(De verzoening.) Waarom?

• Hoe kunnen we door middel van bekering de zegeningen van
de verzoening ontvangen?

Inleiding
De Heer stuurde Adam en Eva niet zonder de nodige instructies
de wereld in. In de Bijbelvertaling van Joseph Smith staat dat
Adam en Eva in de zegeningen van de val werden onderwezen
en leerden wie Jezus was en hoe zij Hem konden eerbiedigen.
(Zie Mozes 5–6.) Ook kunnen we lezen dat Adam en Eva hun
kinderen in deze waarheden onderwezen. Maar ondanks zijn
kennis van de eeuwige waarheden vermoordde Kaïn zijn broer.
We lezen ook dat Kaïn door Satan beïnvloed werd – een waar-
heid die niet in de Bijbel staat.

Met behulp van Mozes 5 kunnen we begrijpen dat onze hemelse
Vader in een plan van verlossing heeft voorzien om ons van
de val van Adam en Eva te redden en van onze eigen val die we
door onze zonden ervaren. (Vergelijk Mozes 5:4 met 5:41; zie
ook 2 Nephi 1:20; 5:20.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Adam en Eva en hun nakomelingen zijn door de verzoening

van Jezus Christus van de val gered, waardoor de verlossing
mogelijk wordt. (Zie Mozes 5:4–9; zie ook Mosiah 3:16–17;
4:6–8; Mozes 6:52.)

• Door de val werden Adam en Eva en hun nakomelingen in
de gelegenheid gesteld om vreugde te ervaren, kinderen te
krijgen, goed van kwaad te onderscheiden en het eeuwige
leven te ontvangen. (Zie Mozes 5:10–11; zie ook 2 Nephi
2:22–27.)

• Offers aan de Heer moeten in rechtschapenheid worden
gebracht, anders zijn ze voor Hem niet aanvaardbaar.
(Zie Mozes 5:16–27; zie ook Moroni 7:6–8.)

• Een van de manieren waarop Satan de mens tracht te vernie-
tigen, is om hen ertoe te verleiden zich niet verantwoordelijk-
heid te voelen voor hun naasten. (Zie Mozes 5:28–34.)

Lesideeën
NB: Video Oude Testament, segment 7, ‘De verzoening’,
gaat over het offer van Adam en Eva. (Zie Videolessen:

Oude Testament voor lesideeën.)

Genesis 4; Mozes 5

Mozes 5:1–12. Net als Adam en Eva zijn we allemaal
‘gevallen’ en uit de tegenwoordigheid van God ‘gesloten’.
Door de verzoening van Jezus Christus worden we uit
onze gevallen staat verlost. (25–30 minuten)

Maak twee posters – zet boven de ene ‘In de tegenwoordigheid
van God’, en boven de andere ‘Buiten de tegenwoordigheid van
God’. Hang ze aan weerszijden van het lokaal.

Laat de cursisten samen met u aan kant van het lokaal staan
waarboven ‘In de tegenwoordigheid van God’ staat. Leg uit dat
we allemaal in de tegenwoordigheid van God leefden, voordat
we op aarde kwamen. In de hof van Eden leefden Adam en Eva
ook in de tegenwoordigheid van God. Om de val te symboli-
seren, loopt u met de cursisten naar de andere kant van het
lokaal die ‘Buiten de tegenwoordigheid van God’ is genoemd.
Verdeel met plakband het lokaal in tweeën en laat de cursisten
zich voorstellen dat het plakband de grens is die ons ervan
weerhoudt om in de tegenwoordigheid van God terug te keren.

Laat hen Mozes 5:1 lezen en vraag:

• Leefden Adam en Eva toen in of buiten de tegenwoordigheid
van God?

• Hoe kwamen ze in die situatie terecht? (Zij overtraden de wet
toen ze van de verboden vrucht aten.)

• In hoeverre is hun situatie met die van ons te vergelijken?

Laat de cursisten Alma 42:2–3, 6–7, 9, 12, 14 lezen en op het bord
de omstandigheden na de val noteren. Zorg dat de cursisten
begrijpen dat de twee fundamentele resultaten van de val zijn:
de lichamelijke dood en de geestelijke dood, de verwijdering uit
de tegenwoordigheid van God.

Er zijn twee oorzaken van onze gevallen staat – de val van Adam
en onze eigen zonden. Door de verzoening van de Heiland
wordt de hele mensheid van de gevolgen van de val bevrijd, en
kunnen we voorwaardelijk aan de gevolgen van onze zonden
ontsnappen. Om de macht van de verzoening te illustreren, ver-
wijdert u ongeveer een meter plakband uit het midden van de
grens. Laat de cursisten 2 Nephi 31:19–21 lezen en vraag wie de
terugweg naar de tegenwoordigheid van God heeft geopend en
hoe Hij dat heeft gedaan. U kunt ‘Er is een heuvel ver van hier’
(lofzang 130) met de cursisten lezen of zingen, en bespreken in
hoeverre die lofzang betrekking heeft op de boodschap van de
engel aan Adam in Mozes 5:6–8. Noem de opening in het plak-
band ‘De verzoening van Christus’.

Zet de informatie uit het volgende schema op het bord of op een
uitreikblad of poster, en zorg dat de cursisten begrijpen hoe
de mensheid door de verzoening in staat wordt gesteld om de
gevolgen van de val te overwinnen. (Zie ook het lesidee voor
Mozes 6:50–68, blz. 35.) U kunt eventueel alleen de teksten
voor de vakjes aan de rechterkant van het schema geven en de
cursisten de antwoorden laten opzoeken.

De boeken Genesis, Mozes en Abraham

30



Mozes 5:4–7. De Heer gebruikt symbolen om ons te
onderrichten en ons aan zijn zoenoffer te herinneren.
(20–25 minuten)

Gebruik een zaklamp of een overheadprojector om de schaduw
van een voorwerp op de muur te projecteren. Vraag de klas wat
het voorwerp is en laat hen uitleggen hoe ze dat weten. Leg uit
dat de schaduw niet het voorwerp is, maar een weergave ervan.

Soms gebruikt God ‘schaduwen’ (ook wel ‘symbolen’ of ‘gelijk-
enissen’ genoemd) van de verzoening van Jezus Christus om het
geloof van de gelovigen te vergroten, hen in de beginselen van
de verzoening te onderwijzen en hen naar de verlossing te doen

De gevolgen van
de val van Adam

waarvan wij moeten
worden verlost.

• De lichamelijke dood: 
Wij hebben allemaal een
sterfelijk lichaam dat
uiteindelijk zal sterven.

• De geestelijke dood: Wij zijn
allemaal in een gevallen
wereld geboren, en van onze
hemelse Vader afgescheiden.

• We leven op een telestiale,
gevallen aarde.

De onvoorwaardelijke
zegeningen van de

verzoening
• Iedereen die ooit op aarde

geleefd heeft, zal met een
onsterfelijk lichaam herrij-
zen. (Zie Alma 11:42–44.)

• Iedereen zal in Gods tegen-
woordigheid worden terug-
gebracht om te worden
geoordeeld. (Zie Alma 11:44;
Helaman 14:15–17.)

• De aarde zal celestiaal
worden gemaakt. 
(Zie LV 88:18–20.)

De gevolgen van 
onze eigen val

waarvan wij moeten
worden verlost.

• Omdat we voor onze eigen
keuzen verantwoordelijk
zijn, kunnen we door onze
zonden niet bij onze
hemelse Vader terugkeren.
(Zie Mosiah 16:2–5.)

De voorwaardelijke
zegeningen van de

verzoening
• Als we geloof in Jezus

Christus hebben, ons beke-
ren en ons hebben laten
dopen, kunnen we van onze
zonden worden gereinigd.
Door de gave van de Heilige
Geest kunnen we worden
geheiligd en in staat gesteld
om in de tegenwoordigheid
van de Vader te blijven en
net als God te worden.
(Zie Alma 34:13–17; 42:15;
Moroni 10:32–33; LV 76:58;
132:19–20; Mozes 5:5–11.)

uitkijken. Laat de cursisten Mozes 5:4–5 lezen en de geboden
opzoeken die de Heer aan Adam en Eva gaf. Laat hen vers 7
lezen en het woord gelijkenis opzoeken. Zeg dat een gelijkenis
een symbool of een voorstelling van iets anders is. Laat hen de
verzen 5–6 lezen en vaststellen wat de elementen van deze gelij-
kenis zijn (een offerande; de eerstelingen van hun kudden).
Vraag in hoeverre deze elementen ‘schaduwen’ van de verzoe-
ning van de Heiland zijn.

De offers die Adam bracht, stelden het offer van Jezus Christus
voor, en bepaalde elementen van dat offer wezen op de verzoe-
ning of maakten die duidelijk:

• Adam offerde de ‘eerstelingen hunner kudden’ (Mozes 5:5).
Met eerstelingen worden de eerstgeboren mannetjes bedoeld.
Jezus Christus was de Eerstgeborene van de Vader in het
voorsterfelijk bestaan (zie LV 93:21), de Eniggeborene van de
Vader in het vlees, en Hij was de Eerstgeborene van zijn
moeder Maria. Hij was ook de ‘Eerstgeborene’ van de opstan-
ding. (Zie Kolossenzen 1:18; zie ook 1 Korintiërs 15:20.)

• De eersteling van de kudde werd geofferd als offerande in
plaats van de zondaar. Daarom wordt Jezus Christus soms het
Lam Gods genoemd. (Zie Johannes 1:29; 1 Nephi 11:31–33.) Hij
leed en stierf in plaats van de hele mensheid (zie LV 18:11–12)
opdat ‘alle mensen aan Hem mochten worden onderworpen’
(2 Nephi 9:5). Omdat Hij voor onze zonden heeft betaald en
Zichzelf voor ons heeft opgeofferd, moeten we door middel
van Hem naar het eeuwig heil streven. Adam had van een
engel geleerd dat zijn offers hem moesten herinneren aan het
feit dat hij zich moest ‘bekeren, en God voor altoos in den
naam des Zoons aanroepen’ (Mozes 5:8).

De Heer openbaarde aan Mozes andere offeranden die gelij-
kenissen van het zoenoffer van de Heiland waren. (Zie Exodus
12:3–28, 43–50; Leviticus 1:1–4:12.)

Vraag de cursisten: Aan wat voor gelijkenis nemen wij tegen-
woordig deel om op de verzoening terug te kijken? (Het avond-
maal.) Lees de avondmaalsgebeden in Leer en Verbonden 20:77,
79 voor en vraag in hoeverre we door het avondmaal dezelfde
beginselen kunnen leren die Adam van de engel leerde. Waarom
worden we bijvoorbeeld door het avondmaal aangemoedigd om
‘alles, wat gij doet, in den naam des Zoons te doen’ (Mozes 5:8)
en erachter te komen dat ‘gij, die immers gevallen zijt, en alle
mensen verlost worden’ (vers 9)?

Teken het volgende diagram op het bord en zorg dat de cursisten
begrijpen dat de bloedoffers die vóór het aardse leven van Jezus
Christus gebracht werden een hulpmiddel waren om de mensen
naar de verzoening te laten uitkijken, en dat we door het avond-
maal op de verzoening terugkijken.

Bloedoffer Verzoening Avondmaal
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Genesis 4:1–16; Mozes 5:12–41. Satan verleidt ons door ons
het gevoel te geven dat wij niet voor het welzijn van anderen
verantwoordelijk zijn. (20–25 minuten)

Lees gezamenlijk Mozes 5:12 en zorg dat de cursisten begrijpen
dat Adam en Eva hun kinderen in de waarheden onderwezen
die zij van de Heer hadden geleerd. Laat hen de verzen 13–41
lezen en woorden en zinsneden opzoeken waaruit wij kunnen
opmaken waarom Kaïn, die door rechtschapen ouders was opge-
voed, de waarheden van het evangelie verwierp en ‘Verderf’
werd genoemd. Verderf betekent ‘de verlorene’ of ‘verwoesting’.

Ouderling Bruce R. McConkie heeft als apostel het volgende
geschreven:

Het volgende kan nuttig zijn tijdens de klasbespreking:

• Waardoor liet Kaïn duidelijk zien dat hij Satan meer liefhad
dan God?

• Waaruit blijkt in deze tijd duidelijk of mensen God of Satan
liefhebben?

• Waarom is het belangrijk om te weten dat Satan Kaïn gebood
om een oneerbiedig offer te brengen? (Zie Mozes 5:18.)

• Lees Alma 3:27. In hoeverre is het ‘loon’ dat Satan aanbiedt
met de gaven van de Heer te vergelijken?

• Wat zijn de gevolgen als we aan de invloed van Satan gehoor
geven?

• Wat onthult de vraag van Kaïn – ‘Ben ik mijns broeders
hoeder?’ (Genesis 4:9; Mozes 5:34) – over hemzelf? Waarom
zou hij dat gezegd hebben?

• Wat is het juiste antwoord op de vraag van Kaïn?

Ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd:

‘Zijn wij onze broeders hoeder? Met andere woorden,
zijn wij verantwoordelijk om voor het welzijn van onze
naasten te zorgen terwijl wij ons dagelijks brood proberen
te verdienen? Volgens de gulden regel van de Heiland
wel. Volgens Satan niet.

‘Verleid door Satan hebben enkelen het voorbeeld van
Kaïn gevolgd. Ze begeren eigendommen en zondigen dan
om ze te verkrijgen. De zonde kan moord, beroving of
diefstal zijn. Ze kan fraude of bedrog zijn. Ze kan zelfs een
slimme maar legale manipulatie van feiten of invloed zijn
om misbruik van een ander te maken. Het excuus is altijd
hetzelfde: ‘“Ben ik mijns broeders hoeder?”’ (De Ster,
januari 1987, blz. 18.)

‘Twee personen, Kaïn en Satan, hebben de afschuwelijke
naam Verderf gekregen. De naam duidt erop dat zij geen
enkele hoop hebben op enige vorm van redding, dat zij
zichzelf volledig aan het kwaad hebben overgegeven,
en dat elk gevoel van rechtschapenheid in hun hart is
verwoest. (. . .) Beiden kwamen openlijk in opstand tegen
God, terwijl ze heel goed wisten dat hun handelwijze
tegen alle rechtschapenheid inging.’ (Mormon Doctrine,
2e ed. [1966], blz. 566.)

Vraag de cursisten:

• Wat voor verleidingen gebruikt Satan om de mensen
tegenwoordig op een dwaalspoor te brengen?

• Welke hedendaagse zonden kunnen met die van Kaïn
vergeleken worden?

Lees Alma 41:3–10 en zoek op wat tot ellende leidt en wat tot
geluk leidt.

Mozes 5. Offers aan de Heer moeten in rechtschapen-
heid worden gebracht, anders zijn ze voor Hem niet
aanvaardbaar. (10–15 minuten)

De cursisten weten dat we tegenwoordig geen brandoffers meer
brengen. Maar velen van hen begrijpen misschien niet dat de wet
van offerande nog steeds van kracht is en dat we door gehoor-
zaamheid aan die wet net als Adam gezegend kunnen worden.
Laat hen 3 Nephi 9:20; Leer en Verbonden 59:8; 97:8 lezen en
vraag wat volgens die teksten een aantal offers zijn die de Heer
in deze tijd van ons verwacht.

Lees de volgende verklaring voor die president Ezra Taft Benson
als president van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft afge-
legd:

Vraag de cursisten:

• Waarom zijn een gebroken hart en een verslagen geest aan-
vaardbare offers?

• Wat zijn andere offers die we in deze tijd brengen? (Bijvoor-
beeld: tiende en vastengaven betalen, dienstbetoon ver-
richten, anderen in onze talenten laten delen, evangeliebegin-
selen naleven, het seminarie volgen, en op zending gaan.)

Laat de cursisten Mozes 5:16–21 lezen en vergelijken wat Abel
en Kaïn offerden en waarom. Vraag: Waarom werd het offer van
Abel aanvaard, maar dat van Kaïn niet? (Zie Mozes 5:5, 20–23.)

Laat de cursisten Moroni 7:6–13 lezen en vaststellen in hoeverre
onze motieven en houding de waarde van onze offers bepalen.
Mormon heeft gezegd: ‘De duivel beweegt niemand om goed
te doen’ (Moroni 7:17). Waarom is het brengen van een offer op
Satans verzoek niet in overeenstemming met Moroni 7:6–9?
Een oprecht verlangen is een onderdeel van het geloof waaraan
we uiting geven door een rechtschapen handeling. De profeet
Joseph Smith heeft uitgelegd:

‘Kaïn offerde de vruchten van het veld, maar zij werden
niet aanvaard omdat hij niet uit geloof offerde. (. . .) De
offerande was ingesteld als een zinnebeeld, waardoor de
mens het grote offer zou herkennen dat God had bereid.

‘Om ons te ontdoen van alle goddeloosheid, moeten we
door de verordeningen en verbonden tot Christus komen
om ons te bekeren van de zonden die ervoor zorgen dat
de Geest van de Heer niet in ons leven aanwezig kan zijn.
Onszelf van alle goddeloosheid ontdoen, is “de Here uw
God een offer (. . .) brengen, namelijk het offer van een
gebroken hart en een verslagen geest” (LV 59:8).’ (Confe-
rence Report, maart/april 1979, blz. 46; of Ensign, mei
1979, blz. 32.
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Abel handelde rechtschapen en hoewel hij vermoord werd,
ontving hij de zegeningen van de Heer. Laat de cursisten Leer
en Verbonden 42:46; 98:13; en 138:38–40 lezen en vaststellen
welke grote zegen Abel van de Heer ontving omdat hij zo
rechtschapen was.

De offers die wij nu brengen, verschillen van die in het Oude
Testament, maar dezelfde beginselen zijn nog steeds van toepas-
sing. Tijdens de verordening van het avondmaal hebben we
bijvoorbeeld de kans om het offer van een gebroken hart en een
verslagen geest te brengen. Door deel te nemen aan het avond-
maal en Jezus Christus en zijn verzoening indachtig te zijn,
zullen we de zegeningen van die heilige verordening ontvangen.
Zorg dat de cursisten begrijpen dat rechtschapen offers ‘de zegen
des hemels’ voortbrengen (‘Ere de man’, lofzang 24). Moedig
hen aan om voorbeelden te geven die dit beginsel verduidelijken.
(Bijvoorbeeld: tiende betalen en een kuis leven leiden.) U kunt
een voorbeeld uit uw eigen leven geven waaruit deze waarheid
blijkt.

Inleiding
Mozes 6–7 bevat Schriftuur die door de profeet Joseph Smith
is hersteld. In deze worden vier verzen in Genesis 5 veranderd
en worden er 126 nieuwe verzen aan toegevoegd. Door deze
toevoegingen kunnen we Adam en zijn nakomelingen beter
begrijpen. Belangrijk in deze hoofdstukken is de informatie over
Henoch, zijn zending (waarin aanvullende leringen van Adam
staan over de manier waarop we de val kunnen overwinnen),
en de stad Zion. Uit het verslag van Henoch leren we niet alleen
leerstellingen en beginselen waardoor we onze zonden kunnen
overwinnen en bij God kunnen terugkeren, maar lezen we ook
over een groep mensen die deze beginselen toepaste, een recht-
schapen samenleving vestigde en voortdurend in het gezelschap
van de Heer verkeerde.

Genesis 5; Mozes 6–7

Door een offer dat hiermee in strijd was, kon geen geloof
geoefend worden. (. . .) Maar Abel bracht een aan-
vaardbaar offer, waardoor hij het getuigenis ontving dat
hij rechtschapen was. (. . .) Zeker, het vergieten van het
bloed van een dier kon voor niemand heilzaam zijn, tenzij
het geschiedde als een zinnebeeld of uitlegging van wat
door de gave Gods zelf geofferd zou worden; daarnaast
moest deze plechtigheid worden verricht met het gelovige
vooruitzicht op de macht van dat grote offer voor de
vergeving van zonden.’ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, blz. 58.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Familiehistorisch werk omvat het zoeken naar namen en

gegevens van onze voorouders, en het schrijven van ons eigen
verslag voor onze nakomelingen. (Zie Mozes 6:1–25, 45–46.)
Het bereikt zijn hoogtepunt in de tempel.

• Wij kunnen belangrijke evangeliewaarheden leren als we over
rechtschapen mannen en vrouwen uit vroegere bedelingen
lezen. (Zie Mozes 6:4–9, 41, 45–46; zie ook 2 Nephi 25:23, 26;
Abraham 1:31.)

• De Heer roept bepaalde mensen om evangeliewaarheden aan
de mensheid te verkondigen, en geeft hun bijzondere kennis,
inzichten en macht. (Zie Mozes 6:27–29, 32–36, 42–43, 47;
7:2–21.)

• Wij kunnen de gevolgen van de val overwinnen door in Gods
koninkrijk ‘wedergeboren’ te worden. (Zie Mozes 6:48–60, 62,
64–68; 7:10–11, 18–21.)

• Door hun rechtschapenheid werden Henoch en zijn stad in
de hemel opgenomen. (Zie Genesis 5:21–24; Mozes 7:13–21;
zie ook LV 107:48–49.)

• De Heer noemt zijn volk Zion als zij in rechtschapenheid
samenleven en voor de armen onder hen zorgen. (Zie Mozes
7:18.) De Heer verblijft bij zijn volk in Zion. (Zie Mozes
7:16–17, 21, 27, 69; zie ook LV 45:64–71; 84:2–5.)

• Tot aan de wederkomst van de Heiland zal er goddeloosheid
op de aarde zijn. (Zie Mozes 7:23–66.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 8, ‘De fundamentele begin-
selen en verordeningen’, behandelt de geboorte op aarde

als een gelijkenis van de geestelijke wedergeboorte, en gebruikt
een brug als voorbeeld om de cursisten hun taken in het heils-
plan duidelijk te maken. (Zie Videolessen: Oude Testament voor
lesideeën.)

Mozes 6:1–25, 45–46. Familiegeschiedenis is heilig en
belangrijk. Het omvat het zoeken naar namen en gegevens
van onze voorouders, het schrijven van ons eigen verslag
voor onze nakomelingen, en bereikt zijn hoogtepunt in de
tempel. (25–30 minuten)

Laat de cursisten een ingevulde stamboomlijst en een familiever-
slag zien (bij voorkeur uw eigen). Leg uit wat ze zijn en vertel,
zo mogelijk, iets over een van de mensen op de lijst. Vertel ook
waarom u blij bent dat u familie van die persoon bent. Zorg voor
blanco stamboomlijsten en familieverslagen voor de cursisten,
die ze in de klas vast gedeeltelijk kunnen invullen. Moedig hen
aan om de formulieren thuis verder in te vullen als onderdeel
van een persoonlijk en familieverslag.

Laat de cursisten voor zichzelf Mozes 6:5–25, 45–46 doorlezen en
vertellen wat voor informatie er in de verslagen van Adam is
opgenomen en waar die informatie voor werd gebruikt. Vraag:
In hoeverre kunnen onze eigen familieverslagen op soortgelijke
manieren gebruikt worden? Zorg dat de cursisten aan de hand
van de volgende informatie begrijpen wat er in persoonlijke en
familieverslagen moet worden opgenomen en waarom ze
belangrijk zijn:
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• Ouderling Bruce R. McConkie, voormalig lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen, heeft geschreven dat Adams gedenk-
boek, dat door de Geest van inspiratie werd geschreven, ook
ging over ‘hun geloof en werken, hun rechtschapenheid en
toewijding, hun openbaringen en visioenen, en hun trouw aan
het geopenbaarde heilsplan.’ (Mormon Doctrine, blz. 100.)

• Adams geschriften en die van zijn opvolgers waren een hulp-
middel voor de toekomstige generaties om hun voorouders
en hun leringen en priesterschapsverordeningen te kennen.
(Zie Mozes 6:45–46; Abraham 1:31.)

• De geschriften werden ook gebruikt om te leren lezen en
schrijven. (Zie Mozes 6:6.)

• In de Schriften staat dat een ‘gedenkboek’ een lijst personen
bevat die getrouw waren aan de Heer. (Zie Maleachi 3:16–17;
LV 85:9–11.)

De leiders van de kerk moedigen ons aan om het voorbeeld van
Adam na te volgen en een persoonlijke en familiegeschiedenis bij
te houden. President Spencer W. Kimball heeft het volgende over
de voordelen van het bijhouden van een gedenkboek gezegd:

De kerk moedigt haar leden aan om familieverslagen bij te
houden en tempelwerk voor hun overleden voorouders te ver-
richten. (Zie Dallin H. Oaks, ‘Family History: “In Wisdom and
Order,”’ Ensign, juni 1989, blz. 6–8.) U kunt de uitspraak voor-
lezen van president Kimball, in opgave B onder Genesis 5;
Mozes 6, in de gids voor de cursist.

Laat individuele cursisten of groepjes cursisten bestuderen
wat er in de volgende teksten staat over het belang van de
geschreven verslagen die we bijhouden, en daar verslag over
uitbrengen:

• 1 Nephi 4:10–16 (Zij kunnen ervoor zorgen dat een natie niet
in ongeloof zal vergaan.)

• 2 Nephi 25:23, 26 (Onze nakomelingen kunnen door ons
getuigenis tot Christus komen.)

• Leer en Verbonden 128:6–7, 15–18 (Ze kunnen een verslag
zijn van de verlossende verordeningen die zijn verricht.)

Moedig de cursisten aan om een zorgvuldig persoonlijk en
familieverslag bij te houden.

Mozes 6:26–47; 7:1–21. Door de roeping van Henoch tot
profeet kunnen we begrijpen waarom de Heer profeten roept,
de geestelijke inzichten die Hij hun geeft, en in hoeverre
Hij zijn dienstknechten kracht en macht in hun zwakheid
geeft als zij gewillig en gehoorzaam zijn. (35–40 minuten)

Vraag de cursisten waarom de Heer profeten roept. Keur de ver-
schillende antwoorden goed, maar laat hen ook antwoorden in
de Schriften opzoeken. In Leer en Verbonden 1:12–23 staan een

‘Zij die een gedenkboek bijhouden zijn eerder geneigd om
de Heer in hun dagelijks leven te gedenken. Een dagboek
is een manier om onze zegeningen te tellen en om een
verslag van deze zegeningen voor onze nakomelingen
achter te laten.’ (Conference Report, april 1978, blz. 117;
of Ensign, mei 1978, blz. 77.)

aantal uitstekende redenen die u kunt laten bestuderen en kunt
bespreken.

Als we de roeping van Henoch bestuderen, krijgen we ant-
woord op de vraag waarom de Heer profeten roept. Zet de vol-
gende vragen op het bord, en laat voldoende ruimte over om
daaronder de antwoorden te noteren:

• Waarom riep de Heer Henoch?

• Wat vond Henoch van zijn roeping?

• Wat beloofde de Heer hem?

• Hoe reageerde het volk op Henoch?

Laat de cursisten Mozes 6:26–38 lezen en de antwoorden op
de vragen noteren. Als u de bevindingen van de cursisten
bespreekt, kunt u vooral aandacht vragen voor de volgende
overwegingen leggen:

• Woorden en zinsneden die het volk in het land beschrijven.
(Zie Mozes 6:27–29.) Bespreek de betekenis van de volgende
zinsneden: ‘hun hart is verhard geworden’, ‘hun oren
zijn hardhorig’, ‘hun ogen kunnen niet ver zien’, ‘zijn bij zich-
zelf in het duister te rade gegaan’, ‘hebben zij valse eden
gezworen’. In hoeverre beschrijven deze zinsdelen de mensen
in onze tijd?

• Een ziener is letterlijk iemand die ‘ziet’. Vraag: In hoeverre
heeft de komst van de ziener te maken met de problemen die
het volk volgens de Heer had? (Zie Mozes 6:27–29.) Laat de
cursisten Mozes 6:35–46; 7:2–12 lezen en vertellen wat Henoch
zag, wat de Heer hem vertelde over wat hij zag, en wat
Henoch met de kennis deed. Vraag: Waarom was het belang-
rijk dat Henoch klei op zijn ogen deed en die er vervolgens
afwaste voordat hij het visioen kon zien? (Zie Mozes 6:35–36;
zie ook LV 5:24.)

Lees Leer en Verbonden 21:1–2, 4–6 en bespreek wat de Heer
over de hedendaagse profeten heeft gezegd, over hun rol en over
de beloften die we ontvangen als we hun profetische visioen
aanvaarden. Herinner de cursisten eraan dat de profeten zieners
zijn en dingen kunnen zien die wij niet kunnen zien, dus zij
kunnen ons raad geven om redenen die wij nog niet kunnen zien,
zoals bijvoorbeeld enkele normen waar jongeren moeite mee
hebben omdat ze het doel ervan niet begrijpen, of zien.

Het verhaal van Henoch is een uitstekend voorbeeld van wat er
kan gebeuren als mensen op God vertrouwen en zijn raad
gehoorzamen. Laat de cursisten de volgende punten bestuderen:

• De zwakheden die Henoch volgens zichzelf had. (Zie Mozes
6:31.)

• Wat Henoch van de Heer moest doen en wat Hij Henoch
beloofde. (Zie Mozes 6:32–34.)

• Wat Henoch deed. (Zie Mozes 6:37, 39, 47; 7:2–3, 12.)

• De beschrijvingen van Henoch. (Zie Mozes 6:39, 47; 7:13, 20.)

Vraag de cursisten in hoeverre het verhaal van Henoch een voor-
beeld is van de beloften van de Heer in Ether 12:27. Laat de cur-
sisten Mozes 6:27–29, 37–38 vergelijken met Mozes 7:16–21, en
bespreek de grote veranderingen die de mensen in hun leven
aanbrachten. Verzeker de cursisten ervan dat de Heer onze aard
kan veranderen, net zoals Hij met Henoch en zijn volk deed.

De boeken Genesis, Mozes en Abraham

34



Mozes 6:50–68. Om in het koninkrijk van God gered te
worden, moeten we door de verzoening van Jezus Christus
worden ‘wedergeboren’. (35–40 minuten)

Stel de cursisten de volgende vragen:

• Als je ooit naar een ander gebied bent verhuisd, wat waren
een aantal moeilijkheden waar je mee te maken kreeg?

• Wat zijn een aantal voordelen van een verhuizing naar een
nieuwe omgeving? (Andere mensen leren kennen; andere
culturen en levenswijzen leren kennen; de kans krijgen om
opnieuw te beginnen in een omgeving waar niemand je kent.)

• Wat zouden de voordelen zijn om op die manier opnieuw te
kunnen beginnen?

Laat de cursisten Mozes 6:59 lezen en vaststellen wat we volgens
de Heer moeten doen om zijn grootste zegeningen te ontvangen.
Lees de verzen 50–58 om beter te begrijpen wat het betekent om
wedergeboren te worden en bespreek in hoeverre de doop met
een geboorte vergeleken kan worden. Laat de cursisten Mosiah
5:2 en Alma 5:14 lezen en vaststellen waarom de wedergeboorte
meer inhoudt dan de verordeningen van de doop.

Laat de cursisten Mozes 6:60 lezen. Zet gerechtvaardigd en gehei-
ligd op het bord en vraag de cursisten of zij die woorden eerder
gehoord hebben en of ze weten wat ze betekenen.

President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd:

De volgende uitspraken kunnen een hulpmiddel voor de cur-
sisten zijn om rechtvaardiging, heiliging en hun rol in de geeste-
lijke wedergeboorte beter te begrijpen. U kunt ze kopiëren en
ze door cursisten aan de klas laten voorlezen.

• Ouderling Bruce R. McConkie heeft geschreven:

‘Rechtvaardiging is het plaatsen van een goddelijk zegel
van goedkeuring op het gedrag van een rechtschapen
volk. Het is de goedkeuring die de Heilige Geest geeft
aan het leven dat de leden van de kerk leiden. Het is
een goddelijke bekrachtiging van de levenswijze van de
getrouwe heiligen. Het wordt door de Heilige Geest van
belofte verzegeld.’ (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], blz. 102.)

‘Ieder kind dat in deze wereld komt, wordt in water
gedragen, en uit water, bloed en geest geboren. Wanneer
wij in het koninkrijk Gods geboren worden, moeten wij
op dezelfde wijze geboren worden. Door de doop worden
wij uit het water geboren. Door het vergoten bloed van
Christus worden wij gereinigd en geheiligd; en wij
worden door de Geest Gods gerechtvaardigd, want de
doop is niet volledig zonder de doop met de Heilige
Geest. U ziet de overeenkomst tussen de geboorte op
aarde en de geboorte die ons het koninkrijk Gods binnen-
voert. (Zie De leer tot zaligmaking, deel 2, blz. 283.)

• Ouderling McConkie heeft ook uitgelegd:

• President Joseph Fielding Smith heeft gezegd:

Zorg dat de cursisten begrijpen dat rechtvaardiging en heiliging
processen zijn die we alleen door geloof en werken kunnen ont-
vangen en behouden. Leg uit dat de cursisten er geduldig, als zij
ernaar streven om tot Christus te komen door hun doopver-
bonden na te leven, naar de influisteringen van de Heilige Geest
te luisteren en zich te bekeren, gerechtvaardigd en geheiligd
zullen worden.

Laat de cursisten Mozes 6:62 lezen en vaststellen door welke
macht het heilsplan voor ons beschikbaar is geworden. Vraag
welke voor rol verordeningen, zoals de doop, in het heilsplan
spelen. Laat hen Mozes 6:64–68 lezen en vaststellen welke
verlossende verordeningen aan Adam gegeven werden.

Vraag de cursisten of de doop en de gave van de Heilige Geest
voldoende zijn voor ons eeuwig heil. Lees gezamenlijk 2 Nephi
31:17–21. Stel vast en bespreek wat we volgens Nephi moeten
doen als we het pad betreden . U kunt met Mozes 6:68 besluiten,
waaruit we kunnen leren dat alle nakomelingen van Adam één
met God kunnen worden, net als Adam, door de leerstellingen
en beginselen die u hebt behandeld.

Mozes 7:18 (Tekstenbeheersing). Als een groep
mensen de beginselen van het evangelie volledig

naleeft, kunnen zij een ideale samenleving creëren waar
de Heer in hun midden kan wonen. De Heer noemt deze
mensen en samenlevingen ‘Zion’. (25–30 minuten)

De voorbeelden van Henoch en zijn volk verschaffen nuttige
instructies voor heiligen der laatste dagen die ernaar streven de
geboden van de Heer te onderhouden en een samenleving zoals
Zion te vestigen. (Zie LV 6:6.) Laat de cursisten Mozes 7:18 lezen
en de drie zinsdelen opzoeken die de Heer heeft gebruikt om
Zion te beschrijven:

• ‘Eén van hart en één van geest’ (eenheid)

‘Het eeuwige leven is de beloning die iemand zal ont-
vangen die gehoorzaam is aan alle geboden en verbonden
van het evangelie, en wegens zijn getrouwheid door
het bloed van Christus is geheiligd. Hij die deze grote
gave ontvangt zal als Jezus Christus zijn.’ (De leer tot
zaligmaking, deel 2, blz. 193).

‘Geheiligd worden is gereinigd worden; het is een staat
van reinheid en vlekkeloosheid waarin geen zonde te
vinden is. Uitsluitend zij die wat hun zonden betreft
sterven en in rechtschapenheid wedergeboren worden,
waardoor zij nieuwe schepselen van de Heilige Geest
worden, zullen tot de geheiligden gerekend worden. (. . .)

‘(. . .) In het leven van de meesten van ons is heiliging een
voortdurend proces, en wij ontvangen die glorierijke
positie als we de wereld overwinnen en in woord en daad
heiligen worden.’ (A New Witness for the Articles of Faith,
blz. 265–266.)
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• ‘Leefden in gerechtigheid’

• ‘Geen arme onder hen’

Zet ze op het bord en laat die door de cursisten in hun Schriften
markeren. Als we deze voorwaarden begrijpen, kunnen we
eraan werken om ze toe te passen.

‘Eén van hart en één van geest.’ Laat de cursisten 4 Nephi 1:15
lezen en vaststellen wat de bron van eenheid is. Lees de vol-
gende uitspraak van president Ezra Taft Benson voor:

‘Leefden in gerechtigheid.’ Zion kan uitsluitend door rechtscha-
penheid worden gevestigd. Rechtschapen zijn betekent letterlijk
‘goed zijn in de ogen van God’. Dat vindt plaats door middel
van het proces in Mozes 6:57–61.

‘Geen arme onder hen.’ Laat de cursisten Matteüs 22:36–40
lezen en het tweede grote gebod opzoeken. Vraag hoe we uiting
aan de liefde voor onze naasten kunnen geven. Laat hen Jakob
2:18–19 lezen en opzoeken welk doel de Heer heeft met de rijk-
dommen die wij nastreven. Leg uit dat mensen die in rechtscha-
penheid zijn verenigd, zelfzuchtige en hebzuchtige neigingen
en gevoelens zullen overwinnen. Het is hun grootste verlangen
om er samen met de Heer voor te zorgen dat alle mensen echt
gelukkig kunnen zijn. Voor de armen zorgen is eenvoudigweg
invulling geven aan onze toezegging om het tweede grote gebod
na te leven: onze naasten liefhebben als onszelf.

Vraag de cursisten hoe de leden van de kerk iedere maand in de
gelegenheid worden gesteld om voor de armen te zorgen. Leg
uit dat we door vasten en het geven van een royale vastengave
wereldsgezindheid kunnen overwinnen en de Geest bij ons
kunnen hebben. De leden worden aangemoedigd om als onder-
deel van de maandelijkse vasten minimaal de waarde van de
overgeslagen maaltijden te doneren ten behoeve van de armen
en behoeftigen. Zij die daartoe in staat zijn geven meer dan de
tegenwaarde van de maaltijden. President Spencer W. Kimball
heeft gezegd:

Bespreek de volgende raad met de cursisten zodat zij begrijpen
op welke andere manieren de armen kunnen worden geholpen:

‘Er zijn nog veel meer manieren waarop we mededogen
met de armen en behoeftigen kunnen tonen. We kunnen
hen helpen door middel van onze tijd, talenten, geestelijke
en emotionele steun, en gelovige gebeden. (. . .)

‘Ik vind dat we zeer vrijgevig moeten zijn, en in plaats van
het bedrag dat we hebben uitgespaard, veel meer behoren
te geven – wel tien keer zoveel als we daartoe in staat zijn.’
(Conference Report, april 1974, blz. 184.)

‘Wanneer wij God op de eerste plaats stellen, krijgt al het
andere automatisch zijn juiste plaats of het verdwijnt
uit ons leven. De aanspraken die er gemaakt worden op
onze liefde, de eisen die er gesteld worden aan onze tijd,
de belangen die wij nastreven en de volgorde van onze
prioriteiten – onze liefde voor de Heer zal ze bepalen.’
(De Ster, juli 1988, blz. 3.)

U kunt ook de uitspraak voorlezen van president Spencer W.
Kimball, over wat nodig is om Zion te vestigen, in de afdeling
‘De Schriften begrijpen’ onder Genesis 5; Mozes 7, in de gids
voor de cursist. U kunt deze uitspraken met de cursisten
bespreken.

Mozes 7:23–66. Tot aan de wederkomst van de Heiland zal
er goddeloosheid op de aarde zijn. Henoch leefde ook in
een tijd van enorme goddeloosheid. (10–15 minuten)

Bestudeer Mozes 7:23–67 klassikaal en zorg dat de cursisten
begrijpen in hoeverre keuzevrijheid, goddeloosheid, de zond-
vloed, de verzoening en de opstanding van Jezus Christus, de
herstelling van het evangelie, en de wederkomst in het heilsplan
van onze hemelse Vader voor zijn kinderen passen. Laat de
cursisten de opgaven B, C en D onder Genesis 5; Mozes 7 in hun
gids voor de cursist maken.

Mozes 5–7. Hoewel we in een gevallen wereld zijn
geboren en door zonden geestelijk van de tegenwoor-

digheid van God zijn afgescheiden, kunnen we door de ver-
zoening van Jezus Christus en onze gehoorzaamheid aan de
wetten en verordeningen van het evangelie in Gods konink-
rijk worden wedergeboren, Zion vestigen en uiteindelijk
opnieuw in zijn tegenwoordigheid leven. (35–40 minuten)

Deel uw klaslokaal in volgens het lesidee voor Mozes 5:1–12
(blz. 30). Laat de cursisten Mozes 6:48–49, 55 lezen en de
gevolgen van de val vaststellen die we allemaal ervaren.

Laat de cursisten Mozes 5:5 lezen en vertellen welke geboden
Adam en Eva van de Heer kregen toen zij uit de hof van Eden
werden verdreven. Lees Mozes 5:6–9 en bespreek wat Adam
leerde over de verlossing van de val en de terugkeer naar onze
hemelse Vader. Vertel de cursisten dat we uit de leringen van
Henoch in Mozes 6 meer te weten te komen over het onderwijs
aan Adam.

Het is belangrijk dat de cursisten begrijpen dat alle gevolgen van
de val van Adam door de verzoening van Jezus Christus worden
overwonnen. Onze verwijdering uit de tegenwoordigheid van
God (in de indeling van het klaslokaal weergegeven) kwam
echter uit onze eigen val voort, door onze eigen zonden. (Om de
rol van de verzoening te illustreren, kunt u de instructies in het
lesidee voor Mozes 5:1–12 gebruiken.) Lees gezamenlijk Mozes
6:53–57 en bespreek de val van Adam, en het verband daarvan
met de individuele val van ieder mens.

S  M  T  W  TH  F  S

‘Als we liefde in ons hart hebben, hoeft ons niet gezegd te
worden op welke manieren we voor de armen en behoef-
tigen kunnen zorgen. (. . .)

‘Als we een helpende hand uitsteken naar de mensen die
minder welvarend zijn, zullen we ons meer bewust zijn
van hun behoeften. Dan zullen we barmhartiger en gemo-
tiveerder zijn om het leed van de mensen om ons heen te
verlichten. Dan zullen we onder leiding van de Geest van
de Heer begrijpen hoe we aan hun behoeften tegemoet
kunnen komen.’ (A Leader’s Guide to Welfare: Providing in
the Lord’s Way [1990], blz. 9.)

De boeken Genesis, Mozes en Abraham

36



Uit Mozes 5:6–9 kunnen we leren dat door de verzoening van
Jezus Christus de terugweg naar Gods tegenwoordigheid moge-
lijk is gemaakt. Als we voor eeuwig bij Hem willen wonen,
moeten we ons van onze zonden bekeren en de geboden onder-
houden. Laat de cursisten Mozes 6:52, 57–60 lezen en noteren
wat we van de Heer moeten doen om alle zegeningen van de
verzoening te ontvangen. U kunt zes grote papierstroken maken
en op elke strook een van de volgende vereisten noteren:

• In Christus geloven

• Ons bekeren

• Ons in de naam van Christus laten dopen

• De gave van de Heilige Geest ontvangen

• Naar de leiding van de Geest luisteren

• Tot het einde toe volharden

Leg de stroken in de opening in het plakband die de verzoening
voorstelt, en naar de kant van het lokaal leidt die de tegenwoor-
digheid van de Heer voorstelt. U kunt dat gedeelte van het
lokaal ook eenvoudigweg ‘Wedergeboorte’ noemen. (Zie het
lesidee voor Mozes 6:50–68.)

Lees en vergelijk Mozes 6:27–29 met Mozes 7:11–21 om de veran-
dering te laten zien die de mensen in de tijd van Henoch door-
maakten toen zij zijn leringen hoorden en gehoorzaamden. Het
verschil in de aard van de mensen illustreert de macht van de
toepassing van evangeliebeginselen en van de wedergeboorte.
(U kunt de informatie in het lesidee voor Mozes 7:18 gebruiken
en in het kort Zion in deze tijd bespreken.)

Relateer de ervaring van Adam toen hij het offer bracht aan de
leringen die hij over de doop ontving, door de cursisten duidelijk
te maken dat beide verordeningen een symbool zijn van de ver-
zoening van Jezus Christus en de zegeningen die daaruit voort-
komen. We laten ons tegenwoordig nog wel dopen, maar we
offeren geen dieren zoals in de tijd van Adam. Vraag de cursisten
welke verordening ons aan de verzoening herinnert en aan alles
wat de Heiland voor ons heeft gedaan. Moedig hen aan om het
avondmaal als een geestelijke ervaring te beschouwen en oprecht
wedergeboren te worden als zij tijdens de wekelijkse her-
nieuwing van hun doopverbond aan het belang van de doop
denken.

Om samen te vatten wat u over de val , de verzoening van Jezus
Christus en de geestelijke wedergeboorte hebt behandeld, vertelt
u wat president David O. McKay heeft geleerd toen hij op een
avond tijdens zijn reizen als jonge apostel lag te slapen. Hij zag
een prachtige stad en een menigte mensen in het wit gekleed
die ernaar toe liep. Hij zag dat de Heiland hen leidde.

‘Ik begreep dat het zijn stad was. Het was de eeuwige
stad; en de mensen die Hem volgden, zouden daar in
vrede en eeuwig geluk verblijven.

‘Maar wie waren zij?

‘Alsof de Heiland mijn gedachten kon lezen, antwoordde
Hij door naar een halve cirkel te wijzen die boven hen ver-
scheen, en waarop het volgende in gouden letters stond:

Inleiding
Ouderling Bruce R. McConkie heeft geschreven dat ‘van Adam
tot Noach, als donderslagen die steeds harder klonken, het
kwaad, de zinnelijkheid en de goddeloosheid toenamen totdat
“een ieder hoogmoedig [was] in het gedichtsel der gedachten
zijns harten, die te allen dage alleenlijk boos waren” [Mozes
8:22].’ (The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of
Man [1982], blz. 359.) In de tijd van Noach was de aarde ‘vervuld
met geweld’ en ‘alle vlees had zijn weg verdorven op de aarde’
(Mozes 8:28–29). Barmhartig ten opzichte van de aarde en de
toekomstige generaties zei God tegen Noach: ‘Het einde van alle
vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is vervuld
met geweld, en zie, Ik zal alle vlees van de aarde verderven’
(vers 30). Ouderling John A. Widtsoe, die lid van het Quorum
der Twaalf is geweest, heeft gezegd: ‘Heiligen der laatste dagen
beschouwen de aarde als een levend organisme, dat glorieus aan
‘het doel van [de] schepping’ voldoet. Zij beschouwen de zond-
vloed als de doop van de aarde, een reiniging van de onzuiver-
heden uit het verleden en het begin van een nieuw leven.’
(Evidences and Reconciliations, G. Homer Durham, 3 delen in 1
[1960], blz. 127.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Zij die buiten het nieuw en eeuwig verbond trouwen, ver-

spelen aardse en eeuwige zegeningen. (Zie Genesis 6:1–4;
Mozes 8:13–21; zie ook Deuteronomium 7:1–4; LV 132:15–17.)

• Als mensen voor goddeloosheid blijven kiezen, zal de Geest
van de Heer Zich van hen terugtrekken. (Zie Genesis 6:3–7;
Mozes 8:17–30; zie ook 2 Nephi 26:11.)

• Net als Noach kunnen we in tijden van goddeloosheid genade
vinden in de ogen van de Heer. (Zie Genesis 6:5–8; Mozes
8:22–27.)

• De verdelging van de goddelozen in de tijd van Noach getuigt
van Gods gerechtigheid en liefde voor al zijn kinderen.
(Zie Genesis 6:5–13; Mozes 8:22–30.)

• Wie de wetten en verordeningen van het evangelie gehoor-
zamen, worden zonen en dochters van God genoemd.
(Zie Mozes 8:13; zie ook Mosiah 5:1–9.)

Genesis 6–10; Mozes 8

‘“Dit zijn de mensen die de wereld hebben overwonnen – die
waarlijk zijn wedergeboren!”’ (Cherished Experiences from the
Writings of President David O. McKay, verz. Clare Middle-
miss [1976], blz. 60.)

Genesis 6–10; Mozes 8
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Lesideeën
Genesis 6–9. De cursisten een beter begrip van de
zondvloed bijbrengen. (20–25 minuten)

Deel de cursisten op in groepjes van twee tot vier personen. Laat
iedere groep een ander gedeelte van Genesis 6–9 lezen, en laat
hen daar tien vragen uit bedenken. Laat de groepen hun vragen
uitwisselen, beantwoorden en bespreken wat ze over de zond-
vloed geleerd hebben.

Genesis 6–9; Mozes 8. De zondvloed was een uiting van
Gods gerechtigheid en liefde. (30–35 minuten)

Herinner de cursisten er tijdens uw bespreking van de zond-
vloed steeds aan dat onze hemelse Vader een liefdevolle Vader is
en dat Hij de goddelozen voor hun eigen eeuwige bestwil straft.
Lees 2 Nephi 26:23–24 en bespreek waarom alles wat de Heer
doet, voor het welzijn van al zijn kinderen is. Bespreek een aantal
vragen zoals de volgende:

• Als alle mensen Gods kinderen zijn, waarom zou Hij er dan
zoveel door een vloed verdelgen?

• Waarom was de zondvloed een liefdevolle daad van onze
hemelse Vader?

• Waarom was dat een zegen voor de aarde?

Zet op het bord op welke manieren de zondvloed een zegen
was:

• De goddelozen werden veroordeeld.

• Er werd een rechtschapen groep mensen behouden door wie
God zijn verbond opnieuw kon vestigen.

• Gods ongeboren geestkinderen werden erdoor beschermd,
die anders geboren zouden worden zonder enige hoop op een
opvoeding in rechtschapenheid en waarheid.

• De goddelozen zijn in de geestenwereld terechtgekomen waar
ze uiteindelijk in het evangelie konden worden onderwezen.

Laat de cursisten in Genesis 6 en Mozes 8 verzen opzoeken
waaruit deze doeleinden blijken. Zet de verwijzingen onder de
juiste categorie op het bord. Leg uit waarom Gods gerechtigheid
en genade door de zondvloed tot uiting kwam. Ouderling Neal
A. Maxwell heeft gezegd dat God ingreep ‘toen de corruptie
het punt bereikte dat de keuzevrijheid verwoest werd, waardoor
de geesten niet in gerechtigheid op aarde konden komen.’
(We Will Prove Them Herewith [1982], blz. 58; zie ook ‘De zond-
vloed was een daad van liefde’ in Het Oude Testament: Genesis–2
Samuël, blz. 36.)

In het schriftuurlijke verslag van de zondvloed wordt dezelfde
taal gebruikt als in het verslag van de schepping. Lees Genesis
7:10, 14; 8:17, 20–21; 9:1, 3 en vraag de cursisten in hoeverre deze
verzen met die van de schepping te vergelijken zijn. Wat kunnen
we uit de overeenkomsten tussen deze twee verslagen nog meer
leren over het doel van de zondvloed? De zondvloed was, net
als de doop, een nieuw begin voor de aarde.

Zet de kopjes van het volgende schema op het bord en vul het
verder in terwijl u de overeenkomsten tussen de zondvloed en
de schepping bespreekt:

Lees Matteüs naar Joseph Smith 1:41 met de cursisten en laat hen
vaststellen hoe de Heer de tijd van Noach vergeleek met de
dagen voor de wederkomst. We weten dat de aarde als onder-
deel van de wederkomst opnieuw zal worden gereinigd – maar
dan door vuur. (Zie LV 5:19.) We moeten ook worden gedoopt
door water en door vuur, de Heilige Geest. (Zie Johannes 3:5;
2 Nephi 31:13.)

Adams 
begin 
(Genesis 1)

1:2

1:6–7

1:9–10

1:24–25

1:28–30

Gebeurtenis of
beschrijving

De Geest van God
zweefde over de
wateren.

De wateren werden
gescheiden.

Het droge land kwam
te voorschijn.

Dieren moesten zich op
de aarde voortplanten.

De mens werd
geboden om zich te
vermenigvuldigen en
de aarde te vervullen,
en er heerschappij
over uit te oefenen.

Noachs
nieuwe begin 
(Genesis 8–9)

8:1

8:2–3

8:5

8:17

9:1–3
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Getuig dat wij door de macht van de Heilige Geest kunnen
worden gereinigd. (Zie 2 Nephi 31:17.) Vraag de cursisten hoe we
deze reinigende macht kunnen ontvangen als we al zijn gedoopt
en bevestigd. Lees Leer en Verbonden 20:77, 79 en moedig hen
aan om te doen wat vereist is om de reinigende macht van de
Heer in hun leven toe te laten.

Genesis 6:1–4; Mozes 8:13–15. Buiten het verbond trouwen
was een onderdeel van de goddeloosheid in de tijd van
Noach. (10–15 minuten)

Laat de cursisten Mozes 8:13–14 lezen en vraag:

• Wie waren de ‘zonen Gods’?

• In hoeverre verschilden zij van de ‘zonen der mensen’?

Lees gedeelten uit de toelichting bij Genesis 6:1–2 in Het Oude
Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 33–34) waaruit blijkt dat zij
zonen Gods werden door het verbond dat zij met Hem gesloten
hadden. Lees Mozes 8:15 en vraag:

• Wat wordt er bedoeld met ‘de dochteren (. . .) hebben zich
verkocht’?

• Waarom trouwen sommige mensen buiten het verbond?

• Wat zijn de zegeningen als we met een goed lid van de kerk
trouwen?

Laat de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball
voorlezen:

Vraag de cursisten wat zij van de uitspraak van president
Kimball vinden, en waardoor de keuze om binnen het verbond
te trouwen kan worden beïnvloed. Verklaar opnieuw hoe
belangrijk het is om binnen het verbond te trouwen, en dat iets
minder dan dat eeuwige gevolgen kan hebben.

Genesis 6–7. Noach was een voorbeeld van iemand met
buitengewoon geloof in God. Door zijn voorbeeld kunnen we
worden geïnspireerd om getrouwer te zijn. (15–20 minuten)

Zing met de klas ‘Neus moed’ (Kinderliedjes, 64). Vraag de 
cursisten in hoeverre het beginsel in dit liedje op Noach van 
toepassing is.

Lees in Genesis 6:14–21 wat Noach van de Heer moest doen.
Om aan te geven hoe groot de ark was, neemt u de cursisten mee
naar buiten en laat u hun een van tevoren uitgekozen gebied
zien dat ongeveer even groot is als de ark. Gebruik de informatie
uit Genesis 6:15, waarbij een el 45 centimeter is. Als het niet
mogelijk is om met de cursisten naar buiten te gaan, vergelijk de
grootte van de ark dan met bekende objecten. (Zie het vergelij-
kende schema in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 35;
zie ook de toelichting bij Genesis 6:14–16, blz. 34.)

van u zou de hele wereld afreizen om de verordening ter
verzegeling te ontvangen als u het belang ervan begreep,
als u zou beseffen hoe verheven die is. Geen afstand,
gebrek aan geld of omstandigheden zouden u ervan weer-
houden om in de heilige tempel van de Heer te trouwen.’
(‘The Importante of Celesta Mariage’, Ensign, oktober 1979,
blz. 4–5.)

Vraag de cursisten:

• Wat zouden de buren van Noach hebben gedacht, als je
bedenkt hoe groot de boot was, en dat ze waarschijnlijk niet
in de buurt van een groot water woonden?

• Wat heeft de Heer ons door middel van zijn profeten
gevraagd?

• Waarom worden wij, leden van de kerk, door de rest van de
wereld als vreemd beschouwd?

Vertel over een eigen ervaring of laat de cursisten over erva-
ringen vertellen met betrekking tot een moeilijke taak die ze met
de hulp van de Heer hebben kunnen volbrengen.

Genesis 6–9; Mozes 8. Net als de ark veiligheid voor Nachts
gezin betekende, zijn er in deze tijd plaatsen waar wij vrede
en bescherming in deze goddeloze wereld kunnen vinden.
(25–30 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat iemand naar hun school
kwam en bekendmaakte dat hun stad binnen een week door een
natuurramp zou worden verwoest. Vraag:

• Wat zou je van die persoon denken?

• Wat zou er voor nodig zijn om hem te geloven?

• Waar zou je naartoe gaan voor bescherming?

Laat de cursisten Mozes 8:16–24 lezen en vraag:

• Hoe reageerden de mensen in de tijd van Noach op een
dergelijke waarschuwing?

• Waarom zouden de mensen op die manier hebben
gereageerd?

• Hoe had Noach hen kunnen overtuigen?

Lees Genesis 7:4–6, 11–12, 19–24 en zoek op wat er gebeurde met
de mensen die niet naar Noach luisterden. Lees Genesis 7:1–3,
7–10, 13–18; 8:13–18 en vergelijk die gevolgen met wat er
gebeurde met de mensen die de profeet gehoorzaamden. Beant-
woord met de klas de volgende vragen:

• Waarom werd het gezin van Noach tegen de zondvloed
beschermd? (Zie Genesis 6:18, 22; 7:1, 5; 9:1, 8–15).

• Waar ging het gezin van Noach heen om tegen de vloed
beschermd te worden? (Zie Genesis 6:14–18; 7:1, 17; 8:4, 13.)

Genesis 6–10; Mozes 8
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Zorg dat de cursisten begrijpen dat er in deze tijd plaatsen zijn
waar het verbondsvolk heen kan gaan om bescherming te
vinden tegen de goddeloosheid in de wereld en de geprofeteerde
verwoestingen in de laatste dagen. Teken vóór de les een ark en
knip die in zes stukken. Zet op de achterkant van ieder stuk de
schriftuurplaatsen voor een van de volgende zes groepen. Deel
de cursisten in zes groepjes op en laat iedere groep de schriftuur-
plaatsen op hun puzzelstuk opzoeken en zich voorbereiden om
te vertellen wat ze hebben geleerd over de plaatsen waar wij vei-
ligheid en bescherming kunnen vinden. Als de groepen over hun
bevindingen vertellen, laat de stukken dan in elkaar passen en
een hedendaagse ark bouwen.

Groep 1: Leer en Verbonden 1:13–18; 20:25–27 (De profeten
navolgen)

Groep 2: Psalm 127:3–5; Spreuken 1:8; 20:7; 1 Korintiërs 11:11
(Ouders en gezinnen)

Groep 3: Leer en Verbonden 109:20–26; 132:19–20 (Tempels)

Groep 4: Leer en Verbonden 82:14–15; 101:17–25; 115:6; Mozes
7:17–21 (Ringen van Zion)

Groep 5: 1 Nephi 8:21–30; 15:23–24; Leer en Verbonden 1:37–38
(Schriftstudie)

Groep 6: Lucas 21:36; 3 Nephi 18:15–19; Leer en Verbonden
10:5; Geschiedenis van Joseph Smith 1:15–17 (Gebed)

Als de puzzel in elkaar is gezet, leest u Genesis 6:14 voor en
legt u uit dat Noach de kieren en gaten in de ark moest dicht-
maken. Zeg tegen de cursisten dat we, als we alles doen om
geestelijk veilig te blijven – de profeet navolgen, naar onze
ouders luisteren, naar de tempel gaan, ons in ringen vergaderen,
de Schriften bestuderen, en bidden – door de verzoening van
Jezus Christus in staat zullen worden gesteld om de verwoestin-
gen die de goddelozen zullen overkomen, te ontsnappen of te
doorstaan. Lees Mosiah 5:15 en moedig de cursisten aan om de
verzoening in hun leven toe te passen zodat zij in deze laatste
dagen mogen ‘blijven drijven’. (Zie Genesis 7:17.)

Genesis 6–9; Mozes 8. Net als Noach kunnen we in
tijden van goddeloosheid de genade van God ervaren.

(35–40 minuten)

We leven in een tijd waarin de aarde door goddeloosheid is over-
spoeld. Uiteindelijk zal de aarde, zoals eerst met water, tijdens
de wederkomst van de Heiland door vuur worden gereinigd.
(Zie LV 5:19.) De verlossing van Noach vond plaats omdat hij de
geboden van de Heer onderhield en de ark bouwde, waardoor
hij en zijn gezin aan de oordelen van God konden ontsnappen.
Net als Noach en zijn gezin moeten wij ons bekeren en de Heer
gehoorzamen om van goddeloosheid verlost te worden. Laat de
cursisten bespreken wat wij in deze tijd van de Heer moeten
doen en wat met de bouw van de ark vergeleken kan worden,
waardoor wij boven de goddeloosheid in de wereld uit kunnen
stijgen en van de oordelen van God kunnen worden gered. Zet
hun ideeën op het bord.

Deel de klas op in twee groepen. Laat de ene groep Genesis
6:1–7:10 lezen en de andere groep Mozes 8. Laat hen opzoeken
wat Noach deed, waaruit blijkt hoe we van de goddeloosheid
in de wereld gered kunnen worden. Voeg de beginselen die zij
vinden toe aan de lijst op het bord. Leg nadruk op de volgende
punten:

S  M  T  W  TH  F  S

• Noach verschilde van andere mensen in zijn tijd. Laat Genesis
6:1–13 lezen en woorden en zinsneden opzoeken waaruit
de omvang van de goddeloosheid van het volk blijkt.
Bespreek de betekenis van de ‘zonen Gods’ die met de ‘doch-
ters der mensen’ trouwden. (Zie Genesis 6:2; zie ook de
toelichting bij Genesis 6:1–2 in Het Oude Testament: Genesis–2
Samuël, blz. 33–34.)

• Lees Genesis 6:8 voor en vraag wat genade is. Laat hen Mozes
8:13, 23–27 lezen en vaststellen hoe Noach genade van de
Heer ontving. . U kunt de cursisten opgave A onder Genesis 6;
Mozes 8 in hun gids voor de cursist laten maken en ze laten
vertellen wat ze hebben ontdekt.

• Het sluiten en naleven van evangelie verbonden is essentieel
voor ons eeuwig heil. Bespreek het belang van gehoorzaam-
heid en verbonden als zij hulp en kracht van de Heer willen
ontvangen. (U kunt het lesidee voor Genesis 6–7 als onder-
deel van dit lesgedeelte gebruiken.) Vraag: Welke zegeningen
kregen Noach en zijn gezin omdat zij gehoorzaam waren?
Wat kunnen we doen om ons op de reiniging van de aarde
tijdens de wederkomst voor te bereiden? Waar kunnen we
zeker van zijn wat betreft de verbonden die de Heer sluit?
(Hij zal zijn deel altijd nakomen.)

Vraag de cursisten:

• Waar en hoe heb je met verwerping, spot en minachting in je
leven te maken?

• Voel je je soms door kwade invloeden omgeven?

• Waarvan kan de ark van Noach in deze tijd een symbool zijn?

• Waar kunnen we bescherming vinden tegen de enorme
hoeveelheid kwaad om ons heen?

• In hoeverre zijn ons thuis, onze wijk en onze ring een ark voor
ons?

• Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat deze plaatsen
veilige toevluchtsoorden blijven?

Zorg dat de cursisten begrijpen dat de tempel een ark voor de
goede leden in onze tijd is, en hoe belangrijk het is om ons op het
tempelbezoek voor te bereiden

Noach was ook na de zondvloed een voorbeeld voor ons. Laat
de cursisten Genesis 8:20–22 lezen en vaststellen wat Noach als
eerste deed toen hij de ark verliet. Wij behoren de Heer voort-
durend te danken voor de weg die Hij heeft bereid om ons van
goddeloosheid te verlossen en ons vreugde en hoop te laten
vinden in dit leven en het eeuwige leven in de volgende wereld.

Inleiding
Abraham, een man door wie de Heer opnieuw zijn verbond
vestigde om een nieuwe bedeling van het evangelie in te luiden,
wordt de vader van de getrouwen genoemd. (Zie LV 138:41.)

Genesis 11–17; Abraham 1–2
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We kunnen in de Schriften lezen dat alle mensen die het evan-
gelie aanvaarden, nakomelingen van Abraham worden
genoemd. (Zie Abraham 2:10–11.) President Spencer W. Kimball
heeft uitgelegd waarom:

‘Christus is het grote voorbeeld voor iedere getrouwe priester-
schapsdrager. Als ik de Schriften bestudeer, lees ik over veel
mensen die dit grote voorbeeld opvolgden en in aanmerking
kwamen voor de zegeningen die door middel van het priester-
schap worden beloofd. Abraham was zo iemand. Zijn leven is
een voorbeeld waardoor iedere vader in deze kerk, die ernaar
streeft een waar patriarch in zijn gezin te zijn, wordt opge-
bouwd. (. . .)

‘(. . .) Denkt u dat wij allemaal net als Abraham kunnen worden
als we God in ons leven op de eerste plaats zetten? Ik getuig tot
u dat wij allemaal net als Abraham kunnen worden, die nu,
door zijn heldhaftigheid, ‘zijn verhoging [is] ingegaan, en op zijn
troon [is] gezeten’ (LV 132:29). Is zo’n zegen voorbehouden aan
algemene autoriteiten, ringpresidenten, quorumpresidenten of
bisschoppen? Nee. Het is een zegen die voorbehouden is aan alle
mensen die zich daarop voorbereiden, door hun zonden te ver-
zaken, daadwerkelijk de Heilige Geest in hun leven te ontvangen
en het voorbeeld van Abraham te volgen.

‘Als de leden van de kerk toch eens zoveel integriteit, gehoor-
zaamheid, openbaring, geloof en dienstbaarheid als Abraham
zouden hebben! Als ouders naar de zegeningen van Abraham
zouden streven, zouden ze soortgelijke openbaringen, ver-
bonden, beloften en eeuwige beloningen als Abraham kunnen
ontvangen.’ (‘The Example of Abraham’, Ensign, juni 1975, 
blz. 4, 6–7.)

Aangezien we weten dat Abraham is verhoogd (zie LV 132:29),
moeten we zijn leven bestuderen en erachter komen wat hij heeft
gedaan om deze grote zegen te ontvangen. Vervolgens moeten
we ‘heengaan (. . .) en de werken van Abraham’ doen (LV 132:32).

Belangrijke evangeliebeginselen
• Om in het koninkrijk der hemelen verlost te worden, moeten

we de beginselen van het evangelie gehoorzamen en de veror-
deningen ervan ontvangen. (Zie Abraham 1:2; zie ook Mozes
6:52; Geloofsartikelen 1:3; LV 84:33–39.)

• Als we gedwongen zouden worden te kiezen tussen gehoor-
zaamheid aan God en ons aardse leven, moeten we ervoor
kiezen om God te gehoorzamen. (Zie Abraham 1:5–12.)

• Wegens de rechtschapenheid van Abraham sloot de Heer
een verbond dat Hij hem zou zegenen met land, het priester-
schap, eeuwig nakomelingschap en de verhoging. Wij hebben
deel aan dit verbond, dat bekendstaat als het verbond van
Abraham, als we getrouw de verordeningen en verbonden
van het evangelie nakomen. (Zie Genesis 15:1–6; 17:1–8;
Abraham 1:18–19; 2:9–11.)

• De Heer komt al zijn beloften na. (Zie Genesis 13:16; 15:1–18;
17:15–22; 21:1–2; zie ook LV 1:37–38; 82:10.)

• Onze hemelse Vader verhoort onze gebeden, is op de hoogte
van onze beproevingen en troost ons als we Hem in geloof
zoeken (Genesis 15:1–6; 16:4–14).

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 9, ‘Het verbond van
Abraham’, kan een hulpmiddel voor de cursisten zijn

om beter te begrijpen welke macht we ontvangen als we ver-
bonden met de Heer sluiten. (Zie Videolessen: Oude Testament
voor lesideeën.)

Genesis 11–17. Toen de Heer een verbond met Abram sloot,
veranderde Hij zijn naam in ‘Abraham’. (Zie Genesis 17:1–9.)
Als we de ervaringen van Abraham bestuderen, kunnen
we beter begrijpen hoe belangrijk het is om de verbonden
van het evangelie te ontvangen, verbonden met de Heer te
sluiten en de naam van Christus op ons te nemen.
(20–25 minuten)

Zorg dat de cursisten begrijpen hoe belangrijk namen zijn.
Bespreek een aantal vragen zoals de volgende:

• Waarom steken ouders er soms zoveel tijd in om een naam
voor hun kind uit te zoeken?

• Heeft jouw naam een bijzondere betekenis? Zo ja, wat is die
betekenis dan?

• Zou je je naam willen veranderen? Zo ja, waarom? Welke
naam zou je dan uitkiezen?

Laat de cursisten in Genesis 11:27–32 namen opzoeken die ze
herkennen. Laat hen in Genesis 17:1–8 opzoeken wat de Heer
met de naam van Abram deed. Merk op dat zijn naam als onder-
deel van het verbond werd veranderd. De naam ‘Abram’ bete-
kent ‘verhoogde vader’ en de naam ‘Abraham’ betekent ‘vader
van velen’. Vraag: In hoeverre was deze verandering een aanvul-
lend getuigenis van de beloften van de Heer aan hem?

In deze tijd verandert de Heer onze naam niet. Als we door
middel van de doop lid van de kerk worden, nemen we de naam
van Jezus Christus op ons. (Zie Mosiah 5:6–12; LV 20:37.) Hoewel
we nog steeds onze eigen naam hebben, worden we ‘christenen’
of ‘heiligen’ genoemd. Een heilige is een gezuiverde volgeling
van Christus. Bespreek wat het betekent en waarom het belang-
rijk is om de naam van Jezus Christus op ons te nemen.

Lees Abraham 1:18–19 en bespreek ten minste één reden waarom
het ontvangen van een naam van de Heer van belang is. Laat de
cursisten Mosiah 5:7–10 en Leer en Verbonden 20:77, 79 lezen en
opzoeken waar mensen de naam van de Heer ontvangen. Vraag:

• Waarom moeten we volgens deze teksten de naam van de
Heer op ons willen nemen?

• Hoe kunnen mensen veranderen als ze de naam van Jezus
Christus op zich nemen?

• Welke verplichtingen zijn eraan verbonden als we de naam
van Jezus Christus op ons nemen?

• Wat belooft de Heer ons als we de naam van Christus op ons
nemen?

Abraham 1:1–19. Onze oprechte verlangens hebben een
belangrijke invloed op onze omstandigheden in dit leven en
het toekomende leven. (20–25 minuten)

Laat de cursisten over hun vijf grootste verlangens nadenken.
Lees Alma 32:27–28 en Leer en Verbonden 137:9 met de cursisten
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en bespreek waarom het belangrijk is om rechtschapen verlan-
gens te hebben.

Laat de cursisten Abraham 1:1–4 lezen en zet de verlangens van
Abraham op het bord. Lees Leer en Verbonden 132:29 en
Abraham 2:12 en bespreek waarom de eeuwige beloning van
Abraham een weerspiegeling van zijn oprechte verlangens is.

Laat de cursisten hun eigen verlangens met die van Abraham
vergelijken. Bespreek dat onze beloning, net als die van
Abraham, bepaald wordt door onze verlangens.

Laat de cursisten Abraham 1:5–7 lezen en opzoeken waarom het
voor Abraham moeilijk was om zijn oprechte verlangens te ver-
wezenlijken. Vraag hun wat voor beslissingen Abraham in deze
moeilijke omstandigheden had kunnen nemen. (Hij had zijn
streven naar rechtschapenheid kunnen opgeven, hij had kunnen
proberen het religieuze klimaat te veranderen door beter zijn
best te doen om zijn vader te bekeren, of hij had van huis kunnen
vertrekken.) Laat in de verzen 8–12 opzoeken wat Abraham
deed en wat de gevolgen waren. Zorg dat de cursisten begrijpen
dat het niet altijd gemakkelijk is om rechtschapen te zijn, zelfs als
we dat echt willen. Net als Abraham kunnen we beproevingen
en verleidingen verwachten als we het evangelie proberen na
te leven. Verzeker de cursisten ervan dat zij net als Abraham
gezegend zullen worden als ze naar rechtschapenheid blijven
streven, vooral in tijden van beproevingen en verleidingen.

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor en
bespreek de betekenis ervan:

Lees Abraham 1:15–20 en noteer wat de Heer voor Abraham
deed omdat hij getrouw was. Laat de cursisten een zegen uit-
kiezen die de Heer in de verzen 18–19 aan Abraham beloofde en
die zij zelf ook wel zouden willen ontvangen. Laat hen uitleggen
waarom. Zorg dat zij begrijpen dat Abraham zegeningen ontving
omdat hij ernaar verlangde, omdat hij gehoorzaam was en omdat
hij bereidwillig was voor zijn verlangens en de waarheid offers
te brengen. Laat de cursisten aan de hand van het voorbeeld van
Abraham overwegen wat zij kunnen doen om de zegeningen
te ontvangen die aan de getrouwen zijn beloofd.

Abraham 2:1–25. Net als Abraham kunnen wij ondanks
de goddeloosheid van anderen rechtschapen zijn.
(15–20 minuten)

Vraag de cursisten naar een aantal invloeden en verleidingen
waardoor het voor hun leeftijdgenoten en in hun omgeving

‘Vanaf het allereerste bestaan van de mens kan het geloof
dat nodig is voor de vreugde in het leven en het eeuwig
heil nooit zonder het offer van aardse zaken verkregen
worden. (. . .) En het is door middel van het offer van alle
aardse zaken dat de mensen in feite weten dat ze doen wat
goed in de ogen van God is. Als iemand ten behoeve van
de waarheid alles opoffert, zelfs zijn leven, (. . .) weet hij
zeker dat God zijn offer zal aanvaarden, en dat hij zijn aan-
gezicht niet tevergeefs zoekt. Onder dergelijke omstandig-
heden kan hij het benodigde geloof ontvangen om het
eeuwige leven te bereiken.’ (Lectures on Faith [1985], blz. 69.)

moeilijk is om rechtschapen te leven. Bespreek een aantal vragen
zoals de volgende:

• Hoe kunnen we rechtschapen leven als zoveel mensen om ons
heen goddeloze dingen doen?

• Verwacht de Heer echt van ons dat wij in een steeds godde-
lozere wereld rechtschapen door het leven blijven gaan?

• Hoe kan het voorbeeld van Abraham een hulpmiddel zijn om
het goede te doen?

Lees Abraham 1:2–7 met de cursisten. Bespreek de omstandig-
heden waarin Abraham verkeerde en waarom het voor hem
moeilijk was om zijn rechtschapen verlangens te verwezenlijken.

Teken een verticale lijn waarmee u het bord in tweeën deelt. Zet
aan de ene kant Abraham 2:1–13 en aan de andere kant Abraham
2:14–25. Deel de klas op in twee groepen en geef iedere groep
een van deze verwijzingen. Laat opzoeken wat Abraham deed
om rechtschapen te blijven. Als ze daarmee klaar zijn, laat u
iedere groep hun bevindingen onder de verwijzing op het bord
zetten. (Mogelijke antwoorden zijn: hij trouwde met een recht-
schapen persoon [vers 2], hij verliet een goddeloze omgeving
[vers 4], hij bad [vers 6, 17–18, 20], hij zocht de Heer op [vers 12],
hij luisterde naar de Heer [vers 13], hij gehoorzaamde de Heer
[vers 3–4, 13–14] en hij deed zendingswerk [vers 15]).

Bespreek aan de hand van de notities op het bord wat de cur-
sisten kunnen doen om het voorbeeld van Abraham te volgen.
Laat hen Abraham 2:3–4 en Hebreeën 11:8–16 naar elkaar ver-
wijzen en bespreek wat Paulus heeft gezegd over de macht om
rechtschapen te blijven. Vraag: Hoe kunnen wij door dezelfde
beginselen rechtschapen blijven?

Genesis 13:5–15. Naastenliefde, onzelfzuchtigheid en vrede
stichten zijn christelijke eigenschappen die de zegeningen
van de hemel verdienen. (15–20 minuten)

Neem twee traktaties mee naar de klas, waarvan de ene er lek-
kerder uitziet dan de andere. Laat twee cursisten voor de klas
komen die de traktatie willen hebben die er het lekkerst uitziet.
Zeg dat u hun allebei een traktatie wil geven. Laat de traktaties
zien en zeg dat zij zelf moeten beslissen wie van de twee welke
traktatie krijgt. De enige regel is dat ze de traktaties niet mogen
verdelen. Nadat ze daarover hebben nagedacht en hun beslissing
hebben genomen, vraagt u of de keus moeilijk was. Vraag: Als
de keus stereo-installaties, auto’s, huizen of landerijen betrof,
hoeveel moeilijker was die keus dan geweest?

Vertel dat er twee mannen in de Schriften een soortgelijke erva-
ring hadden. Laat Genesis 13:5–7 lezen en vaststellen wie de
twee mannen zijn en welke beslissing zij moesten nemen. Laat de
verzen 8–13 lezen en opzoeken wat de motivatie van Abraham
en Lot was om het conflict op te lossen. In Hebreeën 11:10, 13–16
vinden we meer informatie over de motivatie van Abraham. Laat
de cursisten Genesis 13:14–18 lezen en vaststellen wat Abraham
van de Heer kreeg als beloning voor zijn rechtschapenheid en
waarom die zegen zo belangrijk voor hem was.

U kunt bespreken welke problemen uit twist voortkomen en
welke zegeningen de Heer aan vredestichters geeft.
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Genesis 14:17–24. Abraham is een voorbeeld van de manier
waarop we onze liefde voor de Heer uiten door zijn dienst-
knechten te eren, van onze wereldse bezittingen af te staan
en onze verbonden na te leven. (15–20 minuten)

Zet Melchizedek op het bord en vraag de cursisten wat ze over
dat woord weten. Velen van hen kennen de term ‘Melchizedeks
priesterschap’ maar weten misschien niet veel over de man
zelf. Laat hen aan de hand van de volgende hulpbronnen iets
over Melchizedek leren: Genesis 14:17–24; Genesis 14:25–40;
Alma 13:14–19; Leer en Verbonden 107:1–4). Bespreek wat ze
hebben geleerd.

Laat de cursisten Genesis 14:17–20 lezen en vertellen wat er
gebeurde. Laat hen aan de hand van de nieuwe informatie
over Melchizedek beantwoorden waarom Abraham dat deed.
In Leer en Verbonden 84:14 staat aanvullende informatie over de
relatie tussen Abraham en Melchizedek. Laat de cursisten de
manier waarop Abraham met Melchizedek omging, vergelijken
met de manier waarop hij met de koning van Sodom omging.
(Zie Genesis 13:13 om erachter te komen wat de koning van
Sodom vertegenwoordigde.) Vraag:

• Wat kunnen we uit dit verschil over Abraham leren?

• Hoe kunnen wij het voorbeeld van Abraham in deze verzen
toepassen? Wie zijn bijvoorbeeld ‘Melchizedek’ in ons
midden? Wie zijn de ‘koning van Sodom’ in ons leven?

Een van de redenen dat Abraham niet door het aantrekkelijke
aanbod van de koning werd verleid, was dat hij bovenal
getrouw aan zijn verbonden wilde blijven. (Zie Genesis 14:22.)
Vraag:

• Welke verbonden hebben wij gesloten?

• Hoe kunnen wij door deze verbonden net zo getrouw zijn als
Abraham?

Overweeg om in het kort het beginsel van tiende met de cur-
sisten te bespreken. Vraag:

• Wat deed Abraham toen hij bij Melchizedek was? 
(Zie Genesis 14:20.)

• Waarom verwacht de Heer van ons dat wij tiende betalen,
en waarom verschaft Hij de middelen die de kerk nodig heeft
niet zelf?

• Hoe kunnen we aan de hand van de ervaring van de Heiland
in Matteüs 19:16–22 die vraag beantwoorden?

Zorg dat de cursisten begrijpen we door het betalen van tiende
aan de Heer kunnen laten zien dat wij Hem in ons leven op de
eerste plaats stellen.

Genesis 15. Door het sluiten van verbonden zoals in
Genesis 15 staat beschreven, zijn wij in staat om dieper
na te denken over de symboliek en de macht van
verordeningen en verbonden. (20–25 minuten)

Teken het volgende diagram op het bord:

Vraag de cursisten:

• Welk wezen op het bord is het machtigst? (God.)

• Wie van de twee overgebleven wezens heeft de meeste macht,
de mens of Satan?

Voordat ze de tweede vraag beantwoorden, laat u ze de vol-
gende teksten lezen: Efeziërs 6:10–13; 2 Nephi 2:27–29; Alma
34:35; Leer en Verbonden 10:5; 21:4–6; en Mozes 4:3–4. Teken
een lijn die de cirkels ‘God’ en ‘de mens’ verbindt. Noem de lijn
‘Verbonden’. Zorg dat de cursisten begrijpen dat de mensen
meer macht dan Satan kunnen hebben als zij verbonden met God
sluiten, waardoor zij gebruik kunnen maken van de macht van
God. Als de mensen geen verbonden met God sluiten, kan Satan
steeds meer macht over hen krijgen.

Lees Genesis 15:1 met de cursisten. Wijs erop dat de Heer heeft
gezegd dat Hij Abrahams ‘schild’ was en: ‘uw loon zal zeer
groot zijn’. Bespreek wat deze uitdrukkingen betekenen. Herhaal
een aantal beloningen die de Heer aan Abraham beloofde, zoals
land, priesterschap en ontelbare nakomelingen. Vraag: Welke
van deze beloningen of zegeningen had Abraham al ontvangen?

Laat de cursisten Genesis 15:2–3 lezen en opzoeken over welke
zegening Abraham zich zorgen maakte. Lees gezamenlijk
de verzen 4–6 en stel vast hoe de Heer op zijn bezorgdheid
reageerde en wat Abraham toen deed. Zorg dat de cursisten
begrijpen dat we moeten proberen het geheel te zien om te
kunnen begrijpen dat God zijn beloften altijd nakomt. (Zie
LV 1:37–38.) Daar wordt in het laatste voorval in Genesis 15
de nadruk op gelegd.

Deel zo mogelijk kopieën uit en lees de volgende uitspraak van
ouderling Henry B. Eyring, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

Laat de cursisten nadenken over de verordening en het verbond
van de doop. Vraag vervolgens:

‘Onze hemelse Vader (. . .) heeft ervoor gezorgd dat wij
verbonden met Hem kunnen sluiten. En naast die ver-
bonden heeft Hij ons verordeningen gegeven waardoor
Hij te kennen kon geven wat Hij heeft beloofd en
waardoor wij te kennen konden geven wat wij hebben
beloofd.’ (Covenants [toespraak tot jonge volwassenen,
6 september 1996], blz. 1.)

GOD DE MENS SATAN
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• Wat belooft de Heer – vooral symbolisch – in deze verorde-
ning?

• Wat beloven wij?

Vertel dat in Genesis 15:9–21 een oude manier wordt beschreven
om verbonden te sluiten – meestal tussen twee mensen, maar
in dit geval tussen God en Abraham. Laat de cursisten Genesis
15:9–19 lezen en vaststellen wat Abraham deed, wat de Heer
tegen hem zei, en wat de Heer door middel van de rokende oven
en de brandende fakkel deed. Vraag:

• Hoe gaf Abraham te kennen wat hij als onderdeel van het
verbond zou doen? (Hij diende de Heer zolang als nodig was
om de zegen in vervulling te laten gaan.)

• Wat beloofde de Heer? (Hij zou zijn woord voorzeker
vervullen.)

Vat de bespreking samen door Leer en Verbonden 82:10 te lezen.
Verzeker de cursisten ervan dat de Heer altijd zijn verbonden
nakomt en leg uit dat wij macht over de tegenstander kunnen
hebben en het eeuwige leven kunnen ontvangen als wij formele
verbonden met de Heer sluiten en die nakomen.

Genesis 11–17; Abraham 1–2. Als we het belang
van het verbond van Abraham begrijpen en in

hoeverre dat op ons van toepassing is, kunnen we een
beter begrip krijgen van onze mogelijkheden en taken
in dit leven en van de zegeningen die ons in de eeuwig-
heid te wachten staan. (30–45 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat er een testament is waarin
zij als erfgenaam genoemd worden. Vraag:

• In wiens wil willen jullie als erfgenaam genoemd worden?

• Wie worden er normaal gesproken als erfgenaam genoemd?
(Familieleden.)

• Hoe kunnen ouders en grootouders die geen aardse rijk-
dommen bezitten toch een erfgoed aan hun nakomelingen
nalaten?

• Noem een aantal niet-stoffelijke erfgoederen die jullie van je
ouders, grootouders of andere voorouders hebben ontvangen.

• In welke opzichten zijn jullie bevoorrecht en gezegend omdat
je tot een bepaalde familie behoort?

Herinner de cursisten eraan dat ‘het gezin centraal staat in het
plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn
kinderen.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, De Ster,
januari 1996, blz. 93.) Voordat we op aarde kwamen, leefden we
in gezinsverband – in het eeuwige gezin van God. Toen we in
zijn tegenwoordigheid verkeerden, leerde onze hemelse Vader
ons over zijn plan, waardoor wij alles konden beërven wat Hij
bezat. Hij heeft ons naar een aards gezin gestuurd om ons in
staat te stellen terug te keren, en niet alleen bij Hem te zijn maar
ook te worden zoals Hij is.

Na de val ontvingen Adam en Eva instructies, verordeningen
en verbonden, die betrekking hadden op het doel van dit leven
en op wat zij moesten doen om het eeuwige leven te beërven –
het leven dat God leeft. Adam ontving het priesterschap zodat
hij deze verordeningen aan anderen kon bedienen. Adam en Eva

S  M  T  W  TH  F  S

kregen allebei de opdracht om al deze dingen aan hun kinderen
te vertellen en te bedienen, zodat hun kinderen in hun eeuwige
gezin konden terugkeren en het eeuwige leven konden beërven.
(Zie Mozes 5:4–12, 58–59; 6:51–62, 64–68.)

Het evangelie werd eerst door middel van het gezin gepredikt
en bediend. Omdat bepaalde gezinsleden van Adam zijn
leringen niet aanvaardden, groeiden veel mensen op zonder de
verlossende verordeningen van het evangelie. Lees Abraham
1:2–5 met de cursisten en zorg dat zij begrijpen dat dit de situatie
van Abraham was. Leg vooral nadruk op de zinsnede in vers 2
waarin Abraham zei dat hij uiteindelijk ‘een rechtmatig erfge-
naam [werd], die het recht bezat dat de vaderen toebehoorde’
(cursivering toegevoegd).

Abraham nam uiteindelijk deel aan de verlossende verorde-
ningen van het evangelie. Hij ontving ook het priesterschap,
zodat hij deze verordeningen aan zijn nakomelingen kon
bedienen. Door de rechtschapenheid van Abraham sloot de
Heer een bijzonder verbond met hem, wat we het verbond van
Abraham noemen. Als onderdeel van dit verbond riep de
Heer Abraham tot ‘vader der getrouwen’ (LV 138:41), hoofd
van de familie waardoor het eeuwig heil voor al Gods kinderen
op aarde tot stand zou worden gebracht.

De familieleden van Abraham zijn in zijn heilsplan werkzaam
als vertegenwoordigers van onze hemelse Vader. Daardoor
werd de familie van Abraham een symbool van het gezin van
onze hemelse Vader. De zegeningen die aan Abraham beloofd
werden, worden ook onze zegeningen als we het verbond van
Abraham sluiten.

Bespreek met de cursisten het materiaal in de afdeling ‘Stof tot
overdenking’ in hoofdstuk 5 van Het Oude Testament: Genesis–2
Samuël (blz. 50–52). Zorg dat ze begrijpen in hoeverre iedere
zegen op hen van toepassing is.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat ze ondanks hun afstamming
niet automatisch de beloofde zegeningen van het verbond ont-
vangen. (Zie 2 Nephi 30:1–2.) Laat hen Genesis 17:1 lezen en
vaststellen wat Abraham van de Heer moest doen om alle zege-
ningen van het verbond te ontvangen. U kunt er op wijzen wat
Abraham nog meer deed om zich op de verbonden voor te
bereiden, en hoe hij zich vóór de gebeurtenissen in Genesis 17
aan zijn verbonden hield.

Zorg dat de cursisten in staat zijn om het geleerde in hun leven
toe te passen door de volgende zinnen voor te lezen die in een
patriarchale zegen kunnen voorkomen:

‘U bent gezegend om als lid van het huis van Israël op aarde te
komen en alle zegeningen te ontvangen die aan Abraham zijn
beloofd. Daarom hebt u taken gekregen en hebt u recht op alle
zegeningen en beloften die aan de Israëlieten werden gegeven.’

Laat hen een brief schrijven naar iemand die zo’n zegen waar-
schijnlijk heeft gekregen om het belang van deze uitspraak uit te
leggen. Laat hen in hun brief uitleggen wat het inhoudt om een
erfgenaam van de profeet Abraham te zijn en welke verantwoor-
delijkheid er met dat erfgoed verbonden zijn, vooral met betrek-
king tot het gezin. Laat een aantal cursisten vertellen wat ze
hebben opgeschreven.
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Inleiding
De Heer heeft in 1833 gezegd dat de heiligen der laatste dagen
wegens hun eigen overtredingen ‘gekastijd en beproefd’ moesten
worden, ‘evenals Abraham’ (LV 101:4). In Genesis 18–23 staan
een aantal van Abrahams intense beproevingen en wordt zijn
getrouwheid toegelicht. In tegenstelling tot Abraham staat het
lot van Sodom en Gomorra. Als u deze hoofdstukken bestudeert,
denk dan aan Abraham. Hoe was hij in staat om zijn beproe-
vingen te doorstaan? Wat voor zegeningen ontving hij omdat hij
de Heer getrouw gehoorzaamde? In welke opzichten kunnen we
zijn voorbeeld volgen in ons streven naar dezelfde zegeningen?

Abraham verdiende de beloften die God hem had gegeven
(later het verbond van Abraham genoemd) en verdiende de titel
‘vader der getrouwen’ (LV 138:41). Mede door hem kunnen wij
de zegeningen van het evangelie ontvangen. (Zie LV 84:33–34;
124:58.) De inwoners van Sodom en Gomorra werden echter
vanwege hun goddeloosheid door God vernietigd.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Gods beloften zullen worden vervuld, door Hemzelf of door

zijn dienstknechten. (Zie Genesis 18:2, 9–15; 21:1–2; zie ook
Genesis 17:15–19; LV 1:38.)

• De Heer geeft bijzondere zegeningen aan de mensen die
getrouw hun beproevingen doorstaan. (Zie Genesis 18:1–19;
20:1–3, 14–18; 22:1–19; zie ook LV 58:4.)

• In Genesis staat het volgende over onze relatie met God:

a. De Heer kan tot stand brengen wat voor ons onmogelijk
lijkt. Daarom moeten we in Hem geloven en op Hem ver-
trouwen. (Zie Genesis 18:9–14; 21:1–8; zie ook Romeinen
4:16–22; 1 Nephi 4:1.)

b. Rechtschapenen in een samenleving of een land kunnen tij-
delijk de rest van het volk tegen de volledige gevolgen van
de oordelen van God beschermen. (Zie Genesis 18:23–32;
zie ook Alma 10:22–23; 62:40; Helaman 13:13–14.)

c. Het kan zowel lichamelijk als geestelijk vernietigend
zijn als we voortdurend met godloze mensen omgaan.
(Zie Genesis 19.)

d. De Heer beproeft ons allemaal, en we moeten doen wat
Hij ons gebiedt, ongeacht de moeilijkheidsgraad. Als we
gehoorzaam zijn, zal alles in orde komen, in dit leven of het
volgende. (Zie Genesis 21:9–21; 22:1–19; zie ook Romeinen
8:28; LV 90:24.)

• Als we de Heer oprecht met heel ons hart liefhebben,
zullen we gewillig alles doen wat Hij ons vraagt. (Zie Genesis
22:1–12; zie ook Johannes 14:15; Omni 1:26.)

Genesis 18–23
Lesideeën
Genesis 18:1–15. De Heer geeft zijn getrouwe volgelingen
prachtige beloften. Hij heeft de macht om zijn beloften te
vervullen, en zal dat ook doen, ‘in zijn tijd (. . .), en op zijn
wijze, en overeenkomstig zijn wil’ (LV 88:68). (20–25 minuten)

Geef iedere cursist een vel papier waarop het volgende staat:

Je leerkracht zegt: ‘Ik beloof je dat _________________________ .’

Je ouders zeggen: ‘Wij beloven je dat _______________________ .’

Laat iedere cursist de zinnen afmaken met de beloften die zij
graag zouden ontvangen. Laat een aantal cursisten vertellen wat
ze hebben opgeschreven en uitleggen waarom. Vraag:

• Welke beloften hebben jullie in het verleden van deze mensen
ontvangen?

• Hoe belangrijk waren die beloften voor jullie?

• Weten jullie zeker dat de beloften die jullie hebben ontvangen
ook worden nagekomen? Waarom of waarom niet?

De Heer doet ook bepaalde beloften. Vraag de cursisten waar ze
een aantal beloften van de Heer kunnen vinden. (Bijvoorbeeld:
patriarchale of andere zegens, verordeningen, woorden van de
hedendaagse profeten en de Schriften.) Laat de cursisten
nadenken over een aantal beloften die zij van de Heer hebben
gekregen. Vertel dat de Heer de macht heeft om al zijn beloften
in vervulling te laten gaan en dat Hij dat ook zal doen.

Laat de cursisten Genesis 18:1–12 lezen en vaststellen welke
belofte Sara ontving. Vraag:

• Hoe bijzonder was die belofte, gezien haar leeftijd? 
(Zie vers 11.)

• Wat was haar reactie op deze belofte? (Zie vers 12.)

• Waarom zou ze zo gereageerd hebben?

Vraag de cursisten of ze zich weleens over de wonderbare
goedheid van God verbaasd hebben.

Laat de cursisten Genesis 18:13–14 lezen en opzoeken wat de
Heer heeft gezegd over zijn macht om zijn beloften na te komen.
Vraag hoe ze zouden reageren op de vraag: ‘Zou voor de Here
iets te wonderlijk zijn?’ Lees Leer en Verbonden 1:36–37 en 82:10.
Vraag: Hoe bekrachtigen deze teksten de leerstelling dat de
Heer al zijn beloften zal vervullen, hoe moeilijk ze in onze ogen
ook lijken?

Zorg dat de cursisten begrijpen dat niets te moeilijk voor de
Heer is, maar dat Hij ons zal zegenen, ‘in zijn tijd (. . .), en op zijn
wijze, en overeenkomstig zijn wil’ (LV 88:68). Denk er maar eens
aan hoe lang Sara en Abraham moesten wachten voordat ze een
kind kregen.

Lees Genesis 15:1–6 met de cursisten en herhaal wat Abraham
deed toen hij zich zorgen maakte en hoe en waarom hij werd
gezegend. Lees Jesaja 40:25–31 en zoek op wat we uit deze
verzen kunnen leren over het belang om de Heer te blijven
dienen (geduld). Overweeg om een aantal cursisten iets te laten
vertellen over een antwoord van de Heer dat het beste voor
hen was, hoewel het niet precies was wat zij wilden.

Genesis 18–23
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Genesis 18:1–15. De beloften van God zullen worden
vervuld, door Hemzelf of door middel van zijn dienst-
knechten. (5–10 minuten)

Vraag de cursisten wat de moeilijkste problemen voor jongeren
zijn, en noteer ze op het bord. Vraag: Is er voor de Heer iets
te wonderlijk, of is er voor ons iets te wonderlijk als de Heer bij
ons is?

Concentreer de bespreking op wat de Heer de mensen heeft
geboden die moeten wachten, zoals geen afspraakjes totdat ze
zestien jaar zijn, ambities twee jaar lang aan de kant zetten om
op zending te gaan, zedelijk rein blijven en de wet van tiende
naleven. Geef uw getuigenis dat de zegeningen van de Heer
worden gegeven aan de mensen die geduldig en gelovig vol-
harden, en dat de Heer zijn beloften altijd nakomt.

Genesis 18:16–33; 19:1–13, 23–26. Omdat de wereld godde-
lozer wordt, moeten we op de hoogte zijn van de verlos-
sende invloed die de rechtschapenen op de goddelozen
kunnen hebben, hoe zij anderen moeten bejegenen als de
oordelen van God op de inwoners van de aarde worden
uitgestort, en wat God voor de rechtschapenen zal doen.
(30–35 minuten)

Vraag de cursisten waarom God volgens hen een hele stad vol
mensen zou verwoesten. Doe de volgende opdracht als u vol-
doende tijd hebt:

• Herhaal Mozes 7:33–34 en 8:28–30 waarin de goddeloosheid
wordt beschreven die aan de zondvloed voorafging.

Laat de cursisten Genesis 18:20–21 lezen en opzoeken welke
steden in de tijd van Abraham erg goddeloos waren. Laat de vol-
gende teksten bestuderen en opzoeken welke zonden in Sodom
en Gomorra wijdverspreid waren. Bespreek de bevindingen.

• Genesis 19:4–11

• Ezechiël 16:48–50

• Judas 1:7. (Zie de toelichting bij Genesis 19:13 in Het Oude
Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 56.)

Vraag in hoeverre de zonden die in deze teksten genoemd
worden te vergelijken zijn met de zonden die u al gevonden en
behandeld hebt. Laat de cursisten overwegen in welke opzichten
de lijst van toepassing is op onze tijd, en wat God in deze tijd
van dezelfde zonden vindt, zoals zijn profeten die hebben aan-
gegeven.

Vertel dat de Heer tegen Abraham zei wat Hij zou doen voordat
Hij boodschappers naar Sodom en Gomorra zond. Voordat u de
reactie van Abraham leest, vraagt u de cursisten waarom God
volgens hen geduld met hen en de samenleving heeft. Laat hen
Genesis 18:23–33 lezen en opzoeken waarom God zo geduldig
is en hoe de rechtschapenen moeten reageren op een volk dat
goddeloos genoeg is om te worden verwoest. Overweeg om
tijdens de bespreking de woorden van de Heer in Leer en Ver-
bonden 86:1–7 te gebruiken, over de gelijkenis van de tarwe en
het onkruid.

Lees Alma 10:22–23 met de klas en bespreek in welk opzicht die
teksten van toepassing zijn op het gesprek tussen Abraham en
de Heer. Vraag: Wat kunnen we leren van wat Abraham deed en
zei? (Zie de toelichting bij Genesis 18:16–33 in Het Oude Testa-
ment: Genesis–2 Samuël, blz. 55.) Laat hen Leer en Verbonden
29:7–9 en 133:4–15 lezen en opzoeken welke raad de Heer ons
over deze leerstelling heeft gegeven. Vraag:

• Wat zei de Heer dat Hij zou doen?

• Wat kunnen wij doen om op zijn bescherming voorbereid
te zijn?

Vraag de cursisten opnieuw waarom God een volk zou ver-
woesten. (Het is misschien goed om nu het verhaal van Noach
en de verwoesting van zijn volk te bespreken.) Laat de cursisten
1 Nephi 17:35 en Alma 45:16 lezen en uitleggen wat deze teksten
zeggen over wanneer God een volk zal verwoesten. Vraag:

• Welk woord in deze twee teksten beschrijft de toestand
van Sodom en Gomorra toen de rechtschapenen waren ver-
wijderd? (Rijp.)

• Wat deed God met Sodom en Gomorra toen de rechtscha-
penen waren vertrokken?

• Wat kunnen we van het verhaal van Sodom en Gomorra
leren waardoor wij van de toekomstige verwoestingen
gered kunnen worden of ze kunnen doorstaan?

Genesis 19:1–8. Wij moeten de dienstknechten van de
Heer respecteren en eren. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten hoe ze zich zouden voelen als ze door de
president van de kerk of een andere algemeen autoriteit
bezocht zouden worden. Vertel dat zowel Abraham als Lot
door bijzondere boodschappers van God bezocht werden. Laat
hen in Genesis 18:2–8 en 19:1–3 opzoeken hoe Abraham en Lot
de gezalfde dienstknechten van de Heer bejegenden. Vraag:

• In hoeverre is het respect dat Abraham en Lot voor de bood-
schappers van de Heer hadden te vergelijken met de manier
waarop wij zouden handelen?

• Hoe kunnen we respect voor onze profeten en leiders hebben,
ook als ze niet bij ons zijn?

Laat de cursisten Jakob 4:6; 3 Nephi 23:5; en Leer en Verbonden
1:14, 37–38 lezen en vertellen welke raad er in deze teksten staat.
Bespreek wat we kunnen doen om respect te tonen voor onze
plaatselijke kerkleiders, die ook dienstknechten van de Heer zijn.

Door middel van de profeet Joseph Smith zei de Heer tegen de
leden van de kerk in onze bedeling dat we respect moeten
hebben voor onze leiders en voor elkaar. De leden van de kerk
moesten veranderingen aanbrengen in hun ‘voorbeeld voor de
kerk en de wereld, in al hun manieren, gewoonten en gebruiken,
en in al hun begroetingen tegen elkaar; en respect tonen ten
opzichte van iedere man in zijn taak, roeping en priesterschap,
waartoe Ik, de Here, hem heb geroepen en geordend.’ (History of
the Church, deel 2, blz. 177.)
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Genesis 19–22. Het kan zowel lichamelijk als geestelijk
schadelijk zijn als we voortdurend met godloze mensen
omgaan. (30–35 minuten)

Maak met plakband of papier lijnen op de vloer, zoals in het
volgende diagram. Maak ze lang genoeg zodat ze aan het eind
ongeveer twee meter van elkaar liggen.

Laat de cursisten zo lang mogelijk op de lijnen lopen, met een
voet op iedere lijn. In het begin is dat makkelijk, maar het wordt
steeds moeilijker. Uiteindelijk moeten ze op één lijn lopen,
anders vallen ze. Om aan te geven hoe moeilijk het is om te laat
een beslissing te nemen, laat u een cursist die al vrij wijdbeens
staat, een voet optillen – en de andere te laten staan – en die op
dezelfde lijn als de andere zetten, zonder zijn of haar evenwicht
te verliezen.

Noem een van de lijnen ‘De weg van de Heer’ en de andere
‘De weg van de wereld’. Vraag de cursisten:

• Hoe kunnen we deze activiteit vergelijken met de manier
waarop sommige mensen leven?

• Waarom zijn de lijnen aan het begin zo dicht bij elkaar?

• In welke opzichten geeft dat een beeld van de manieren
waarop Satan ons verleidt?

Lees en bespreek 2 Nephi 28:19–24 en de volgende uitspraak van
ouderling Ezra Taft Benson, destijds lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

Laat de cursisten Genesis 13:5–13 lezen en opzoeken waar
Abraham en Lot zich op verschillende wegen schijnen te
bevinden. Vertel dat Sodom een zeer rijke en welvarende stad
was, maar ook zeer goddeloos (zie vers 13). Vraag:

• Aan welke gevaren werden Lot en zijn gezinsleden blootge-
steld omdat hij ‘zijn tenten op[sloeg] tot bij Sodom’? Waarom?

• Wat zou ‘je tenten op[slaan] tot’ iets symboliseren?

• Tot waar moeten wij dan onze ‘tenten op[slaan]’? (Zie Mosiah
2:6 voor een mogelijke suggestie.)

‘Christus heeft gezegd dat we in de wereld maar niet
van de wereld moeten zijn. Toch zijn er mensen in ons
midden die liever het wereldse in het evangelie brengen
dan het evangelie in de wereld. Zij willen dat wij in
de wereld en van de wereld zijn.’ (Conference Report,
april 1969, blz. 11.)

De weg van de wereld

De weg van de Heer

2 m
eter

6 voet

Laat de cursisten Genesis 14:12 lezen en opzoeken waar Lot en
zijn gezin later naartoe gingen. Laat hen Genesis 14:5, 11–12
lezen en opzoeken welke onplezierige gevolgen er voortkwamen
uit zijn beslissing om in Sodom te wonen. Wijs erop dat
Abraham alleen bij die strijd betrokken was om Lot te bevrijden.
Bespreek hoe we door het naleven van het evangelie, zoals het
wonen op een veilige plaats, bepaalde moeilijkheden en pro-
blemen kunnen vermijden of uitsluiten, waarvan anderen ‘gered’
moeten worden.

Abraham was vastbesloten om uitsluitend God te dienen. Laat
de cursisten Genesis 14:17–24 lezen. Herinner hen eraan wie
Melchizedek was. (Zie de toelichting bij Genesis 14:18 in Het
Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 47–48, en het lesidee
voor Genesis 14:17–24, op blz. 43.) Laat hen zich voorstellen
wat voor iemand de koning van Sodom was en vraag waarom
Abraham volgens hen die dingen deed en zei. Vraag: Waarom
blijkt uit de handelingen van Abraham aan welke kant van de
lijn hij zich bevond?

De Heer beloofde Abraham ontelbare nakomelingen, hoewel hij
en Sara toen nog geen kinderen hadden. (Zie Genesis 15:1–5.)
Laat de cursisten in Genesis 15:5–6 lezen hoe Abraham op de
belofte van de Heer reageerde. In Genesis 17 en 18 hernieuwt de
Heer die belofte aan Abraham en Sara, die dan al oud zijn.

Laat de cursisten Genesis 19 lezen en de gevolgen opschrijven
die voortkwamen uit het feit dat Lot in Sodom woonde. Laat hen
vooral op de invloed op het gezin van Lot letten. Vraag de cur-
sisten hoe wij ondanks alle goddeloosheid om ons heen toch
rechtschapen kunnen blijven. Laat hen de ervaringen van Lot en
zijn gezin vergelijken met de ervaringen van Abraham en zijn
gezin in Genesis 21–22, vooral met betrekking tot de belofte in
Genesis 22:17–18.

Vraag:

• Wat zouden de mensen over deze twee mannen hebben
gedacht als ze hen aan het begin, het midden, of het eind van
het verhaal hadden gadegeslagen?

• Wat kunnen wij van hen leren over getrouwheid aan de Heer?

• Wat kunnen wij van hen leren met betrekking tot het aan-
schouwelijk onderwijs met de twee lijnen?

Lees de inleiding van het Eerste Presidium op Voor de kracht
van de jeugd ([brochure, 1990], blz. 3–5). Vraag:

• Wat hebben wij aan hun raad wat betreft onze beslissingen
over het te volgen pad?

• Welke andere adviezen in deze brochure kunnen je tot
zegen zijn?

Genesis 21. Abraham en Sara hebben getrouw de Heer
gediend. (15–20 minuten)

Om het gevoel van de cursisten met betrekking tot het
beginsel van dienen te versterken, laat u ze opgave A maken
onder Genesis 20–21 in hun gids voor de cursist.

Genesis 18–23
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Genesis 22. Het verhaal van Abrahams gewilligheid
om zijn zoon Isaak te offeren is niet alleen een

indrukwekkend voorbeeld van zijn getrouwheid. Het is ook
een getuigenis van de verzoening van Jezus Christus.
(45–50 minuten)

Bespreek met de cursisten de vragen in de inleiding tot Genesis
22 in de gids voor de cursist. Gebruik de begrippen in de afde-
ling ‘De Schriften begrijpen’ van de gids voor de cursist om de
vraag ‘waarom’ te beantwoorden.

Het verhaal in Genesis 22:1–18 is zo belangrijk dat u het waar-
schijnlijk klassikaal wilt lezen. Onderbreek af en toe voor
vraagstellingen, besprekingen, overwegingen en opmerkingen.
Lees bijvoorbeeld een tekst waarna u vraagt wat ze hieruit
over Abraham, Isaak, Sara of de Heer hebben geleerd. U kunt
ook nuttige informatie over Abraham verstrekken uit Het Oude
Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 55–60.

Laat de cursisten lezen wat de Heer in Leer en Verbonden
101:4–5 tegen de leden van de kerk heeft gezegd. Vraag waarom
we volgens hen beproefd moeten worden. (Zorg dat zij begrijpen
dat deze tekst niet betekent dat zij een kind moeten offeren.)
Bespreek een deel van de informatie over Genesis 22 in de gids
voor de cursist van de cursist en de toelichting bij Genesis 22:1 in
Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 58) als hulpmiddel bij
deze bespreking.

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze een splinternieuwe auto
hebben, of iets anders wat voor jongeren van grote waarde is.
Vraag:

• Zou je iemand zonder bewezen oordeelskundigheid, ervaring
of zelfbeheersing in jouw auto laten rijden, of jouw waarde-
volle bezit laten gebruiken – zoals bijvoorbeeld een kind van
vijf of tien jaar oud? Waarom?

• Wat heeft de Heer ons daarentegen beloofd? (Zie LV 76:58–59,
95; 84:38.)

Zorg dat de cursisten aan de hand van Genesis 22:16–18
begrijpen dat de Heer, toen Hij zag dat Abraham gewillig was
om zijn enige zoon te offeren, hem plechtig beloofde dat alle
zegeningen die hem voorheen beloofd waren hem ook gegeven
zouden worden – evenals andere die nog niet eerder waren
genoemd. Vraag: Wat was de invloed van Abrahams gehoor-
zaamheid op het feit dat hij voor deze grote zegeningen in aan-
merking kwam?

Maak samen met de cursisten een lijst van de manieren waarop
dit verhaal van Abraham en Isaak volgens hen een gelijkenis van
het offer van Jezus Christus is, of vraag hen wat zij bij opgave
A onder Genesis 22 in hun gids voor de cursist hebben opge-
schreven. De informatie in de toelichting bij Genesis 22:1–19 in
Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 57–58) kan een hulp-
middel bij deze opgave zijn.

Herinner de cursisten eraan dat er geen ram in het struikgewas
zat toen onze hemelse Vader toestond dat zijn Zoon werd geof-
ferd. Jezus leefde ieder moment van iedere dag een zondeloos
leven, zodat Hij kon offeren op een manier die wij niet kunnen
begrijpen waardoor wij ons eeuwig heil kunnen ontvangen
als we ons bekeren. In ons streven om op Hem te gaan lijken,
moeten we erop rekenen dat van ons gevraagd wordt dat we
onze zonden overwinnen en offers brengen.

S  M  T  W  TH  F  S Lees de volgende verklaring voor van ouderling Neal A.
Maxwell, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Ouderling Melvin J. Ballard heeft als apostel het volgende
gezegd over de bereidheid van onze hemelse Vader om zijn
Eniggeborene te offeren:

U kunt de cursisten eventueel wat tijd geven om hun dankbaar-
heid te uiten voor het offer en de verzoening van Jezus Christus.

Genesis 12–22; Abraham 1–2. Abraham is zijn verhoging
ingegaan (zie LV 132:29) en staat bekend als de ‘vader
der getrouwen’ (LV 138:41). Hij is voor ons allemaal een
voorbeeld van de manier waarop we het eeuwige leven
kunnen beërven. (30–40 minuten)

Abraham is een belangrijk persoon voor de leden van de kerk
die deelhebben aan de zegeningen van het verbond. Laat de cur-
sisten opschrijven wat ze van de studie van Abraham hebben
geleerd. U kunt hen drie beginselen uit zijn leven laten kiezen
die de leden van de kerk in deze tijd moeten toepassen; u kunt
hen de stappen van vooruitgang in het leven Abraham laten
samenvatten (bv. waar hij begon, waar hij eindigde en hoe hij
daar kwam), of laat hen aan de hand van een van de volgende
titels iets schrijven.

• Waarom Abraham de vriend van God en de vader van de
getrouwen wordt genoemd.

• Hoe ik deel kan uitmaken van Abrahams verbondsfamilie.

Laat de cursisten de hele lestijd schrijven, waarna u daar schrifte-
lijk op kunt reageren, of geef hun de eerste helft van de les de
tijd om te schrijven en stel hen de tweede helft van de les in de
gelegenheid om te vertellen wat ze hebben opgeschreven.

‘Op dat moment denk ik dat ik onze geliefde Vader naar
die doodsstrijd zie kijken; (. . .) zijn grote hart dat bijna
breekt vanwege de liefde die Hij voor zijn Zoon heeft.
Och, op het moment dat Hij zijn Zoon had kunnen redden,
dank ik Hem en prijs ik Hem dat Hij ons niet in de steek
liet. (. . .) Ik verheug me dat Hij niet ingreep, en dat het
door zijn liefde voor ons mogelijk was om het leed van
zijn Zoon te aanschouwen en Hem uiteindelijk als onze
Heiland en Verlosser te laten sterven. Zonder Hem, zonder
zijn offer, zouden wij nooit in zijn tegenwoordigheid
kunnen worden verheerlijkt. En dat is dus een gedeelte
van wat het Vader in de hemel dus gekost heeft om de
gave van zijn Zoon aan de mens te geven.’ (Melvin J.
Ballard (. . .) Crusader for Righteousness [1966], blz. 137.)

‘Hoe kunnen u en ik dus verwachten om naïef door het
leven te zweven, en als het ware te zeggen: “Heer, geef mij
ervaring, maar geen verdriet, geen ellende, geen pijn, geen
tegenslag, geen verleiding, en zeker geen eenzaamheid.
Bescherm mij, Heer, tegen alle ervaringen die U gebracht
hebben tot wat Gij zijt! En laat mij dan tot U komen en in
uw vreugde delen!”’ (De Ster, juli 1991, blz. 84.)
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Inleiding
In het Oude Testament wordt Jehova de God van Abraham,
Isaak en Jakob genoemd. (Zie Exodus 3:6.) Het verbond dat eerst
met Abraham werd gesloten, werd voortgezet door de lijn van
zijn zoon Isaak en zijn kleinzoon Jakob. Abrahams tweede zoon
Isaak ontving het verbond en het eerstgeboorterecht in plaats
van zijn oudere broer Ismaël. En ook Jakob werd, in plaats van
Esau, erfgenaam van het verbond. Het geboorterecht werd tradi-
tiegetrouw aan de oudste zoon van de eerste vrouw gegeven,
maar dat hing af van de getrouwheid van ieder kind. In de
Schriften staan verschillende voorbeelden van jongere zoons die
zegen van het geboorterecht ontvingen. (Bijvoorbeeld: Set,
Abraham, Isaak, Jakob, Jozef, Efraïm en Nephi; zie Genesis 4:25;
11:27; 27:36–40; 28:1–5; 48:1–4, 14–22; 1 Nephi 2:22.)

Getrouwe gehoorzaamheid is belangrijker dan afstamming of
geboorterecht om de zegeningen van het verbond van Abraham
te ontvangen. Ongeacht onze afstamming moeten we de zege-
ningen van het verbond door getrouwe naleving van het evan-
gelie verdienen. In de Schriften staat dat geloof in de Heilige
Israëls en bekering, niet afstamming, bepalen wie de zegeningen
van Abraham ontvangt. (Zie Romeinen 9:6–8; 2 Nephi 30:2; LV
64:34–36; Abraham 2:6–11.) Als u Genesis 24–33 bestudeert, let
dan op de getrouwheid van Isaak en Jakob en het belang van het
huwelijksverbond (tempelhuwelijk); beide zijn vereist om de
zegeningen van Abraham te kunnen ontvangen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Naleving van de gedragsnormen is belangrijker dan afstam-

ming of geboorterecht als we de zegeningen van het verbond
van Abraham willen ontvangen. (Zie Genesis 24:57–60;
25:19–34; 26:1–5, 24, 34–35; 27:46; 28:1–19.)

• Een huwelijk binnen het verbond, waarmee een eeuwig
huwelijk in de tempel wordt bedoeld, is van belang om de
volledige zegeningen van het verbond van Abraham te
kunnen ontvangen. (Zie Genesis 24:1–4; 26:34–35; 27:46;
28:1–9; zie ook LV 131:1–4; 132:19–20.)

• We moeten proberen om problemen of onvriendelijke gevoe-
lens ten opzichte van anderen op te lossen. (Zie Genesis
27:30–42; 31:17–55; 32:3–23; 33:1–16.)

• We moeten de integriteit hebben om onze beloften na te
komen. (Zie Genesis 29.)

• De Heer zegent ons materieel en geestelijk als wij onze
evangelieverbonden naleven. (Zie Genesis 30:37–43; 31:5–7, 9,
42; 32:9–12.)

Genesis 24–33
Lesideeën

Video Oude Testament, segment 10, ‘Tot duizenden van
tienduizenden’, geeft aan de hand van het domino-effect

de gevolgen van het verbondshuwelijk weer. (Zie Videolessen:
Oude Testament voor lesideeën.)

Genesis 24–28. Wie in de tempel trouwen en zich aan de
verbonden houden, zullen als man en vrouw de verhoging
ontvangen. (35–40 minuten)

Zet op het bord: Belangrijke beslissingen. Vraag de cursisten wat
de belangrijkste beslissingen zijn die ze moeten nemen en noteer
hun antwoorden op het bord. Vraag welke beslissing volgens
hen de grootste invloed op hun eeuwige reis heeft. Laat hen de
uitspraak van president Spencer W. Kimball lezen in de inleiding
tot Genesis 24, in de gids voor de cursist. Lees Leer en Ver-
bonden 131:1–5 en 132:1–6, 19–20 voor en bespreek het belang
van zulke essentiële beslissingen, zoals waarom, wie, wanneer
en waar we trouwen.

Laat de cursisten Genesis 24:1–7; 27:46 en 28:1–9 lezen en vast-
stellen wat voor eigenschappen Abraham en Sara, en later Isaak
en Rebekka, belangrijk vonden voor een vrouw van hun zoon.
Bespreek waarom Abraham en Isaak hun zonen er zo graag van
wilden weerhouden om met ‘de dochters der Kanaänieten’ te
trouwen.

Vertel dat de afstand tussen Haran (of Paddan-Aram) en Berseba
ongeveer 800 kilometer was. Vraag:

• Hoe lang zou het duren om die afstand lopend af te leggen,
met een gemiddelde van 32 kilometer per dag?

• Wat geeft het afleggen van die grote afstand weer over het
belang van het huwelijksverbond?

• Wat was er verkeerd aan een huwelijk met een Kanaänitische
vrouw? (Zie Deuteronomium 7:3–4.)

• Wat staat in deze tijd gelijk aan een huwelijk met de dochters
of zoons van de Kanaänieten? (Met iemand trouwen die geen
lid van de kerk is.)

• Lees Leer en Verbonden 132:7, 14–16. Wat zijn een aantal van
de gevolgen, in het sterfelijk leven en in de eeuwigheid van
een huwelijk buiten het verbond?

Laat de cursisten Genesis 26:34–35 en 27:46 lezen en vertellen
waardoor Esau zijn recht op de zegeningen van Abraham in
gevaar bracht. Vraag: Hoe reageerden Isaak en Rebekka op de
beslissingen van Esau? Laat Deuteronomium 7:3–4 lezen en
de instructies over het huwelijk opzoeken die de Heer aan de
Israëlieten gaf. Vraag:

• Op wat voor eigenschappen zullen jullie letten als je op zoek
bent naar een huwelijkspartner?

• Hoever zou je gaan om iemand met dergelijke eigenschappen
te vinden?

• Wat zou je nu moeten veranderen om iemand met dergelijke
eigenschappen te zijn?

Genesis 24–33
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Genesis 24–28. Onze beslissingen met betrekking tot het
huwelijk kunnen generaties beïnvloeden. (35–40 minuten)

Vat samen hoe de Heer Abrahams dienstknecht hielp bij het
vinden van een goede vrouw voor Isaak. Lees met de cursisten
in Genesis 29:1–30 het verhaal van Jakob die voor Lea en Rachel
moest werken. Vraag:

• Wat zeggen deze verhalen ons over het belang van het ver-
bondshuwelijk?

• Wat kunnen we leren van de verlangens die rechtschapen
ouders voor hun kinderen hebben?

Laat Genesis 24:60 lezen en opzoeken welke zegen de familie
van Rebekka voor haar wenste. Gebruik de volgende berekening
om te laten zien hoeveel mensen door een enkel huwelijk beïn-
vloed kunnen worden: Begin met een echtpaar dat vijf kinderen
heeft. Stel je voor dat alle kinderen trouwen (waardoor er vijf
huwelijkspartners bijkomen) en ieder echtpaar weer vijf kinderen
krijgt, enzovoorts (zie het volgende schema). Zie dan hoe snel
het aantal nakomelingen van het oorspronkelijke echtpaar
de duizend overschrijdt. Bespreek hoe onze beslissing om in de
tempel te trouwen letterlijk duizenden kinderen van onze
hemelse Vader in een relatief korte tijd kan beïnvloeden. Laat de
cursisten Leer en Verbonden 132:19 lezen en bespreken wat deze
tekst met het eeuwig huwelijk en het gezin te maken heeft.

Bespreek met de cursisten hoe zij zich nu al op een tempelhuwe-
lijk kunnen voorbereiden. (Zie Voor de kracht van de jeugd, blz. 7.)
Lees Genesis 29:15–20, 30 en bespreek wat Jakob wilde doen om
met Rachel te kunnen trouwen. Het eeuwig leven kan nooit
verkregen worden zonder de verordeningen van de tempel, en
alleen zij die voor eeuwig zijn gehuwd, kunnen de zegeningen
van een eeuwig gezin ontvangen. President Spencer W. Kimball
heeft een aantal noodzakelijke beginselen voor een succesvol en
eeuwig huwelijk aangegeven:

‘Ten eerste moet het huwelijk op de juiste wijze benaderd
worden, met de keuze van een partner die zo volmaakt
mogelijk is in de zaken die voor beiden belangrijk zijn.

Geef uw getuigenis van de eeuwige waarde van een verbonds-
huwelijk (tempelhuwelijk) en dat iedere cursist zich daar nu al
op moet voorbereiden.

Genesis 24; 31:1–16. Als wij de gedragsnormen naleven,
zal de Heer ons helpen bij het nemen van de juiste
beslissingen. Anderen die om ons geven – zoals ouders,
kerkleiders en leerkrachten – kunnen ons ook helpen bij
het nemen van de juiste beslissingen. (25–30 minuten)

Laat de cursisten nadenken over de beslissingen die zij vandaag
al hebben genomen. Vraag:

• Hoe nemen jullie beslissingen?

• Zijn er bepaalde beslissingen die zo belangrijk zijn dat je op
de Heer vertrouwt om ze te kunnen nemen?

Laat de cursisten Genesis 24:1–7 lezen en vaststellen welke
beslissing de dienstknecht van Abraham moest nemen. Vraag:
Wat voor rol zou de Heer spelen in het nemen van die beslis-
sing? Lees de rest van hoofdstuk 24 en zoek het bewijs dat de
Heer de beslissing van de dienstknecht goedkeurde.

In Genesis 31 had Jakob advies nodig om een belangrijke beslis-
sing te nemen. Laat de cursisten in de verzen 1–2 opzoeken waar
Jakob zich zorgen over maakte. Lees de verzen 3–16 en laat de
cursisten opzoeken van wie Jakob advies kreeg en met wie hij
overlegde om te beslissen wat hij met de slechte gevoelens van
Laban ten opzichte van hem aan moest. Lees de volgende uit-
spraak van president Ezra Taft Benson over de gezinsraad voor:

Herinner de cursisten eraan dat onze hemelse Vader ons in het
voorsterfelijk bestaan het voorbeeld van raden heeft gegeven.
(Zie Abraham 4:26.)

Vraag de cursisten wat we van het overleg tussen Jakob en zijn
vrouwen en de raadsvergadering met onze hemelse Vader in het
voorsterfelijk bestaan over het nemen van belangrijke beslis-

‘Sterke gezinnen werken aan een effectieve communicatie.
Ze praten over hun problemen, maken samen plannen
en werken aan gezamenlijke doelen. De gezinsavond en
de gezinsraad worden daar als doelmatige hulpmiddelen
voor gebruikt.’ (Conference Report, april 1984, blz. 6; of
Ensign, mei 1984, blz. 6.)

En dan moeten deze twee partijen naar het altaar in de
tempel gaan en zich realiseren dat ze hard moeten werken
om van dit huwelijk een succes te maken.

‘Ten tweede moet er sprake zijn van grote onzelfzuchtig-
heid. (. . .)

‘Ten derde moet ze elkaar voortdurend het hof maken en
elkaar met genegenheid, vriendelijkheid en voorkomend-
heid bejegenen om de liefde levend te houden en te laten
groeien.

Ten vierde moeten ze allebei de geboden van de Heer
volledig naleven.’ (The Teachings of Spencer W. Kimball,
onder redactie van Edward L. Kimball [1982], blz. 306.)
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singen kunnen leren. Laat de cursisten de volgende teksten
klassikaal of in groepjes bestuderen en vervolgens verslag uit-
brengen van wat ze over de leiding van de Heer hebben geleerd:
Jozua 1:7–9; Matteüs 7:7–11; 2 Nephi 32:1–3; Leer en Verbonden
6:22–24; 8:2–3; 9:7–9.

Geef uw getuigenis dat het goed is om advies bij de Heer in te
winnen als we moeilijke beslissingen moeten nemen.

Genesis 25–27. Naleving van de gedragsnormen is belang-
rijker dan afstamming of geboorterecht als we de zege-
ningen van het evangelie willen ontvangen. (15–20 minuten)

Zet Zegeningen van het eerstgeboorterecht op het bord en vraag de
cursisten wat deze woorden in de tijd van het Oude Testament
betekenden. (Zie de toelichting bij Genesis 25:32 in Het Oude
Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 65.)

Lees Abraham 1:1–7 en Genesis 25:29–34 voor en vergelijk wat
Abraham van de ‘zegeningen der vaderen’ vond en wat Esau
ervan vond. Laat de cursisten zinsneden opzoeken waaruit de
houding van Esau ten opzichte van zijn eerstgeboorterecht blijkt.
Zet ze op het bord. Laat hen Genesis 26:34–35 lezen en opzoeken
wat Esau nog meer deed waaruit bleek dat hij zijn lichamelijke
verlangens belangrijker vond dan zijn geestelijke zegeningen.
Vraag: Hoe reageerden de ouders van Esau op zijn huwelijk?

Zorg dat de cursisten begrijpen dat uit het huwelijk van Esau
met de Hettitische vrouwen, die geen onderdeel van het verbond
uitmaakten, duidelijk blijkt dat hij weinig interesse in geestelijke
zegeningen had. De Hettieten waren een goddeloos volk dat in
het gebied tussen Kanaän en Azië leefde. In Deuteronomium
7:3–4 legt de Heer redelijk gedetailleerd uit wat de nadelen zijn
als we met iemand van een ander geloof trouwen.

Genesis 25–27. De Heer zegent ons als wij onze
evangelieverbonden naleven. (15–20 minuten)

Bespreek met de cursisten hoe Jakob zijn eerstgeboorterecht
had ontvangen. Gebruik de toelichting bij Genesis 27:1–40 in Het
Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 65–66) om het verhaal
te verduidelijken. Leg uit dat we niet het volledige verhaal tot
onze beschikking hebben, maar dat Jakob degene was die het
eerstgeboorterecht moest ontvangen. (Zie Genesis 25:23.) Lees
Genesis 27:33 en 28:1–4 en let op woorden waaruit blijkt dat
Isaak wist dat Jakob die zegen moest ontvangen. Laat de cur-
sisten in Genesis 28:13–15 opzoeken wat de Heer tegen Jakob
zei en waaruit ook blijkt dat hij de juiste zegen ontving. Zelfs
Jakob begreep aanvankelijk niet helemaal wat de Heer
hem beloofde; hij ging dat pas in de loop der tijd begrijpen.

Ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd:

‘De eerstgeborene, Esau, “verachtte” zijn geboorterecht
(Genesis 25:34), terwijl zijn jongere tweelingbroer, Jakob,
ernaar verlangde. Jakob waardeerde het geestelijke, terwijl
Esau naar de dingen van deze wereld streefde. (. . .) Vele
Esaus hebben iets van eeuwige waarde prijsgegeven om
een tijdelijke honger naar wereldlijke zaken te bevredigen.’
(Zie De Ster, nummer 2, 1986, blz. 51.)

Ouderling Ezra Taft Benson heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd:

Lees Leer en Verbonden 88:33 en vraag de cursisten welke zege-
ningen zij als lid van de kerk ontvangen. Zet hun antwoorden op
het bord. (Mogelijke antwoorden: de gave van de Heilige Geest,
het priesterschap, verordeningen, tempelzegens, hedendaagse
profeten, een wijk of gemeente, en de belofte van het eeuwige
leven.) Vraag:

• Hoe kunnen we onze zegeningen op waarde leren schatten,
zodat we ze niet door onverschilligheid of ongehoorzaamheid
kwijt zullen raken?

• Waarom zouden sommige mensen liever sterven dan die
zegeningen kwijtraken?

Geef uw getuigenis van het belang van de beloften van het 
evangelie.

Genesis 28:10–22. De verordeningen en verbonden van
het evangelie, waarvan we de belangrijkste in de tempel
ontvangen en sluiten, zijn uitermate belangrijk voor ons
eeuwig heil. (15–20 minuten)

Laat de cursisten platen van een hedendaagse tempel en een
ladder zien. Vraag of zij overeenkomsten zien, en welke overeen-
komsten dat dan zijn. Leg uit dat Isaak Jakob met de zegeningen
van Abraham zegende voordat hij hem naar Haran stuurde om
een vrouw te zoeken. (Zie Genesis 28:3–4.) Op weg naar Paddan-
Aram had Jakob een bijzondere ervaring in Betel.

Laat de cursisten Genesis 28:10–22 lezen en uitleggen waarom
Jakob deze plaats ‘Betel’ noemde. Laat hen de beloften die
de Heer in Betel aan Jakob deed (zie Genesis 28:13–15) ver-
gelijken met de beloften die de Heer deed aan de mensen die
de gedragsnormen naleven en naar de tempel gaan.
(Zie LV 109:22–26; 110:6–7.)

‘Ons erfgoed is een van de allerbelangrijkste in de hele
wereld. We hoeven niet jaloers te zijn op mensen die
miljoenen erven, of die door geboorte het recht hebben
om een rijk te regeren. Ons geboorterecht overschaduwt
al die andere, en wij worden vanwege onze afstammings-
lijn gezegend.’ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988],
blz. 555.)
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Lees de uitspraak van president Marion G. Romney in de toelich-
ting bij Genesis 28:10–19 in Het Oude Testament: Genesis – Samuël
(blz. 66). Lees ook de volgende uitspraak van de profeet Joseph
Smith voor:

Vraag de cursisten wat de sporten van de ladder voorstellen.
Stel met de klas vast welke verordeningen en verbonden nood-
zakelijk zijn voor de verhoging (zoals de doop, de gave van de
Heilige Geest, de begiftiging en de verzegeling). Laat hen Leer
en Verbonden 131:1–4 lezen en vaststellen welke verordeningen
de bovenste sport van de ladder zouden voorstellen.

Leg uit dat de verordeningen van het eeuwig heil zonder de ver-
zoening van Jezus Christus ons niet ter beschikking zouden
staan. Bespreek wat er voor nodig is om de ladder naar de hemel
op te klimmen, dat de Heer de ladder heeft gegeven en ons bij
iedere stap helpt. (Zie Mosiah 5:1–5; Ether 12:27.)

Genesis 32–33. Wij kunnen de problemen in het leven vol
vertrouwen onder ogen zien als we onze verbonden met
onze hemelse Vader naleven. (30–35 minuten)

Vraag de cursisten wat ze zouden doen als vandaag hun laatste
dag was. Leg uit dat Jakob zich in Genesis 32 in een dergelijke
situatie bevond. Hij had zijn vaderland twintig jaar eerder ver-
laten, voornamelijk omdat zijn broer Esau hem probeerde te ver-
moorden. Hij maakte zich duidelijk zorgen toen hij naar huis
terugkeerde, en vroeg zich af of Esau weer zou proberen hem te
doden. Hoe Jakob zich op de ontmoeting met zijn broer voorbe-
reidde, is een voorbeeld waar we over na kunnen denken en van
wat we kunnen doen om de problemen in het leven beter aan te
kunnen.

Laat de cursisten voor zichzelf Genesis 32:3–20 lezen en
opzoeken hoe Jakob zich op de ontmoeting met zijn broer voor-
bereidde. Laat hen vertellen wat ze hebben gevonden en zet hun
antwoorden op het bord. Herlees de verzen 9–12 en let vooral op
de woorden en zinsneden waaruit blijkt hoe nederig Jakob was.
Vraag: Hoe werd Jakob door zijn nederigheid voorbereid om zijn
broer te ontmoeten?

Laat de cursisten Genesis 32:24–32 lezen. Vraag:

• Waarnaar verlangde Jakob?

• Wat voor ‘worsteling’ zou Jakob hebben doorgemaakt?

Veel van wat er in Pniël gebeurde is onduidelijk, maar uit het
schriftuurlijke verslag blijkt dat er een heilige gebeurtenis plaats-
vond. Geestelijke worstelingen gaan vaak aan machtige open-
baringen vooraf. Toen Enos, Alma en Joseph Smith bijvoorbeeld
oprecht naar de zegeningen van de Heer streefden, hebben zij
ook een dergelijke ‘worsteling’ doorgemaakt. (Zie Enos 1:1–5;
Alma 8:10; Geschiedenis van Joseph Smith 1:13–17.) De worste-
ling van Jakob kan een soortgelijke geestelijke strijd zijn geweest.

‘Paulus steeg op naar de derde hemel, en hij kon de drie
fundamentele sporten van Jakobs ladder begrijpen – de
telestiale, terrestriale en celestiale heerlijkheden of konink-
rijken.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz. 304–305.)

Lees Genesis 32:30 en vraag waarom Jakob de plaats Pniël
noemde – ‘aangezicht van God’. Jakob schreef: ‘Ik heb God
gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden
gebleven.’ Daaruit blijkt dat hij op een bepaald moment de
Heer heeft gezien. Vers 30 kan ook als volgt vertaald worden:
‘Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel
is verlost.’ (Zie ook Genesis 48:14–16.)

Vraag de cursisten hoe Jakob zich tijdens de voorgaande twintig
jaar op zijn ervaring in Pniël had voorbereid. (Hij had een ver-
bondshuwelijk gesloten, hij was geduldig werkzaam geweest,
hij was trouw gebleven aan zijn gebonden en in moeilijke tijden
had hij de Heer geraadpleegd.) Jakobs worsteling en de daarop
volgende zegen waren een bron van geestelijke kracht in zijn
verdere leven. Deze ervaring was een belangrijke stap op de
‘ladder’ naar zijn hemelse doel, en blijkt ook een belangrijke stap
te zijn geweest om de volledige zegeningen in ontvangst te
nemen toen hij in Betel terugkeerde.

Vraag de cursisten:

• Wat voor invloed zou deze ervaring op Jakob hebben gehad
toen hij zich op de ontmoeting met Esau voorbereidde?

• Zouden we beter tegen moeilijkheden zijn opgewassen als we
wisten dat ons leven aanvaardbaar was in de ogen van de
Heer?

Jakobs vertrouwen werd gesterkt omdat hij zijn verbonden met
de Heer had nageleefd. (Zie Genesis 28:10–22.) Als gevolg van
zijn rechtschapenheid ontving Jakob door middel van aanvul-
lende verbonden grotere zegeningen – zoals in Genesis 32:24–32
wordt vermeld. Vraag de cursisten naar de verbonden zij hebben
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gesloten, zoals bij de doop en het avondmaal. Verzeker hen
ervan dat ze zich door getrouwheid aan deze verbonden voorbe-
reiden op de grotere zegeningen en taken die bij de verbonden in
de tempel horen. Lees Leer en Verbonden 35:24 om nadruk op
dit punt te leggen.

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Neal A. Maxwell,
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, over de kans om in de
tegenwoordigheid van de Heer terug te keren:

Inleiding
In Genesis 34–41 ligt de nadruk meer op zijn nakomelingen dan
op Jakob, of Israël, zelf. We lezen over de rechtschapenheid van
Jozef en wat hij door de goddeloosheid van anderen moest door-
staan. We lezen ook hoe de Heer de beproevingen van Jozef in
grote zegeningen omzette waardoor hij zijn hele familie van de
hongersnood kon redden, en het verbondsvolk van Abraham
behouden werd.

Van het verhaal van Jozef kunnen we veel leren. Ouderling
Hartman Rector jr. , voormalig lid van de zeventig, heeft gezegd:
‘Het verhaal van Jozef, de zoon van Jakob die Israël werd, is een
goed voorbeeld van de grote waarheid “dat [God] alle dingen
doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben”
(Romeinen 8:28). Jozef deed altijd wat er van hem verwacht
werd; maar, wat nog belangrijker is, hij deed het vanuit de juiste
motivatie. En dat is uitermate belangrijk! Jozef werd door zijn
eigen broers als slaaf verkocht en gekocht door Potifar, een
overste van de lijfwacht van Farao. Maar zelfs als leerling dienst-
knecht maakte Jozef van alle ervaringen en omstandigheden
iets goeds, hoe moeilijk die ook waren.’ (Conference Report,
oktober 1972, blz. 170; of Ensign, januari 1973, blz. 130.)

Let tijdens de studie van Jozef op het feit dat zijn leven een
‘zinnebeeld’ of een voorafschaduwing is van het leven van de
Heiland. Dit beginsel zal in het tekstblok van Genesis 42–50
uitvoeriger worden behandeld.

Genesis 34–41

‘Doe niets om dat moment te verstoren. Laat u niet van het
rechte en smalle pad afbrengen, maar streef ernaar om
onder geestelijke omstandigheden op die ontmoeting te
verschijnen, zodat u met vreugde kunt worden vervuld en
de aanraking van die armen zult kennen, want zijn armen
van barmhartigheid en liefde zijn naar u uitgestrekt. Ik
verklaar dat die ontmoeting zeker zal plaatsvinden. Voor
sommigen van u binnenkort, voor anderen later, maar als
u getrouw bent, zal hij zeker plaatsvinden. Daarvan getuig
ik!’ (‘The Education of Our Desires’, [devotional op het insti-
tuut voor godsdienstonderwijs in Salt Lake City, 5 januari
1983], blz. 11.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wraak nemen is een zonde. (Zie Genesis 34:1–31; zie ook

Genesis 49:5–7; Leviticus 19:18.)

• De Heer geeft de zegeningen van Abraham aan de mensen
die getrouw verbonden sluiten en naleven. (Zie Genesis
35:2–4, 6–7, 9–15; zie ook LV 84:33–34; Abraham 2:11.)

• Jaloersheid en afgunst zijn een teken van hoogmoed. Zij ver-
drijven de Geest en kunnen tot grotere zonden leiden. (Zie
Genesis 37:1–28; zie ook Spreuken 6:34–35; 2 Nephi 26:32.)

• De rechtschapenen moeten vaak veel ellende doorstaan, maar
als zij getrouw zijn zal de Heer bij hen zijn, en Hij kan hun
beproevingen in grote zegeningen veranderen. (Zie Genesis
37:1–28; 39:1–23; 41:1–45; zie ook Alma 36:3; LV 98:3; 122:9.)

• Het overtreden van de wet van kuisheid is een zonde tegen
God. (Zie Genesis 39:7–9; zie ook Alma 39:5; Jakob 2:28.)

• Als we God eren en gehoorzamen en ervoor zorgen dat Hij de
belangrijkste invloed in ons leven is, krijgen we de kracht om
verleidingen te weerstaan en alle geboden te onderhouden.
(Zie Genesis 39:9; zie ook Matteüs 22:35–40; Moroni 10:32.)

• Door middel van zijn profeten waarschuwt de Heer ons vaak
voor toekomstige gebeurtenissen. Wie wijs is, volgt hun raad
op. (Zie Genesis 41:28–57; zie ook Amos 3:7; Matteüs 25:1–13.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 11, ‘Want God heeft mij voor
u uit gezonden’, vergelijkt het leven van Jozef met een

wandkleed en de wever met onze hemelse Vader (zie Videolessen:
Oude Testament voor lesideeën).

Genesis 35:1–5. Wij moeten ons geestelijk en lichamelijk
voorbereiden om naar de tempel te gaan. (10–15 minuten)

Laat de cursisten twee platen zien, zoals hieronder (zie ook
blz. 224).

Genesis 34–41
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Vraag:

• Aan welke activiteiten nemen deze mensen volgens jullie
deel?

• Welke aanwijzingen zien jullie op de platen?

• Waardoor wordt bepaald welke kleding voor bepaalde
gelegenheden geschikt is?

• Wat zouden jullie aantrekken als jullie de profeet of de
Heer zouden ontmoeten?

Laat de cursisten Genesis 35:1 lezen en opzoeken waar Jakob
heen moest gaan. Bespreek klassikaal wat u hebt geleerd over
Betel en de gebeurtenissen die daar plaatsvonden. Herinner
de cursisten eraan dat de Hebreeuwse betekenis van Betel
‘huis van God’ is. (Zie ook de uitspraak van president Marion
G. Romney in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 66,
‘Tempels zijn voor ons allen, wat Betel voor Jakob was’.)

Lees Genesis 35:2–5 en vraag:

• Wat zei Jakob om zijn volk aan te moedigen zich gepast te
kleden toen zij zich voorbereidden om naar Betel te gaan?

• Hoe kunnen wij zijn raad in deze tijd toepassen?

• Welke andere voorbereiding noemt Jakob in vers 2?
(Geestelijke voorbereiding.)

• Hoe kunnen wij de volgende raad toepassen: ‘Doet weg de
vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u’?

• Hoe kunnen wij ons geestelijk voorbereiden om naar heilige
plaatsen te gaan, bijvoorbeeld naar de tempel of naar de kerk?

Laat de cursisten aan de hand van de index in de Leer en Ver-
bonden (‘rein’, ‘reinheid’, ‘bekeren’, ‘bekering’) teksten opzoeken
waaruit blijkt hoe we ons kunnen bekeren en rein kunnen
worden. Laat hen iets over hun bevindingen vertellen. Laat de
cursisten Leer en Verbonden 110:6–8 lezen. Vraag welke zege-
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ningen de Heer ons belooft als wij de tempel niet verontreinigen.
U kunt ook de informatie onder ‘Kleding en uiterlijk’ in de bro-
chure Voor de kracht van de jeugd (blz. 8) behandelen.

Genesis 35:9–13. Uit Jakobs leven blijkt dat we zegeningen
van de Heer ontvangen als we verbonden sluiten en naleven.
(25–30 minuten)

Vraag de cursisten:

• Denken jullie dat spiritualiteit iets is waarmee we geboren
worden of iets dat we moeten ontwikkelen?

• Wat doen mensen in de loop van hun leven om rechtscha-
pener en geestelijk volwassener te worden?

• Waardoor kunnen we het verlangen krijgen om rechtschapener
te worden?

Uit het leven van Jakob blijkt dat hij iemand was die geestelijk
groeide omdat hij in moeilijke tijden op de Heer leerde ver-
trouwen. Laat de cursisten in Genesis 26–35 gebeurtenissen uit
het leven van Jakob opzoeken, in de juiste volgorde. Vraag hen
hoe Jakob door elke gebeurtenis geestelijk is gegroeid. Vraag
wat zij in Jakob het meest bewonderen of wat zij door de voor-
beelden uit zijn leven hebben geleerd over het verkrijgen van
eeuwige zegeningen.

Laat de cursisten de drie bezoeken die Jakob van de Heer
ontving, bestuderen en vergelijken. (Zie Genesis 28:10–22;
32:24–31; 35:9–13.) Vraag:

• Wat zijn de overeenkomsten tussen de bezoeken?

• Wat zijn de verschillen?

• In hoeverre hebben ze aan de geestelijke vooruitgang van
Jakob bijgedragen?
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• Wat kunnen ze voor onze geestelijke vooruitgang betekenen?

• Hoe nam de geestelijke volwassenheid van Jakob iedere
keer toe?

NB: Gebruik de informatie in de volgende drie alinea’s om de
cursisten te helpen bij hun analyse van de bezoeken.

In Genesis 35:9–13 wordt het derde bezoek van de Heer aan
Jakob beschreven, de tweede keer in Betel. Op verschillende
manieren was dit bezoek het eind van een geestelijke reis die
begon toen Jakob jonger was, ongetrouwd en op de vlucht voor
zijn boze broer, Esau. Tijdens zijn eerste bezoek aan Betel open-
baarde de Heer Zich in een droom aan Jakob. Uit de opmer-
kingen van Jakob na zijn droom blijkt dat hij ook een geestelijke
bewustwording onderging, waardoor hij zich meer aan God kon
toewijden. (Zie Genesis 28:10–22; zie ook de toelichting bij deze
verzen in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 66.) In die
eerste droom noemde de Heer veel beloften uit het verbond van
Abraham die hij zou kunnen ontvangen. Jakob noemde de plaats
‘Betel’ (Hebreeuws voor ‘huis van God’) en deed specifieke toe-
zeggingen om de Heer en zijn geboden te gehoorzamen.

Na twintig jaar in Paddan-Aram (Syrië) te hebben gewoond,
ging Jakob terug naar zijn vaderland. Hij had zijn verbonden met
de Heer nageleefd en was geestelijk gegroeid. Op de plaats die
Pniël werd genoemd, en ‘aangezicht van God’ betekent, had
Jakob een bijzonder heilige ervaring. (Zie Genesis 32:24–31.) Hij
worstelde met iemand om een zegen (later noemde hij deze man
een engel; zie Genesis 48:16). De persoon met wie hij worstelde
gaf hem een nieuwe naam, en vervolgens een zegen. De nieuwe
naam, ‘Israël’ (die in het Hebreeuws ‘hij die met God volhardt’
of ‘laat God zegevieren’ betekent), is een blijk van Jakobs levens-
wijze in de voorgaande twintig jaar en van zijn geestelijke groei.
In Genesis 28 staat hoe de Heer Jakob had bezocht, maar in
Genesis 32, twintig jaar later, lezen we dat Jakob actief op zoek
naar de Heer ging en met Hem worstelde om een zegen. Jakob
wilde weten waar hij ten opzichte van de Heer stond, en ontving
een geruststellend antwoord (zie Genesis 32:24–29).

In Genesis 35 staat een derde, belangrijke geestelijke gebeurtenis
uit Jakobs leven. Jakob ging terug naar de plaats waar de Heer
Zich voor het eerst aan hem manifesteerde en waar hij zich
volledig aan de Heer toewijdde. Deze keer nam Jakob zijn hele
gezin mee en de Heer bevestigde de nieuwe naam, Israël,
op hem (die hij al in Pniël had ontvangen) en vele andere zege-
ningen van het verbond van Abraham, waaronder de zege-
ningen met betrekking tot zijn nakomelingen. Hij had bewezen
dat hij getrouw was aan de ontvangen kennis en aan de toezeg-
gingen die hij de eerste keer in Betel had gedaan. Net als zijn
vader en grootvader ging Jakob op zoek naar, en ontving hij,
de zegeningen van het verbond dat hij met God had gesloten,
aangaande zijn gezin en het eeuwige leven. Laat de cursisten
tot slot Leer en Verbonden 132:37 lezen en opzoeken waar Jakob
zich nu bevindt en waarom hij die zegen heeft ontvangen.

Gebaseerd op wat de cursisten over Jakobs geestelijke vooruit-
gang hebben geleerd en wat zij weten over de zegeningen van
het evangelie die momenteel beschikbaar zijn, maakt u een
ladder met de cursisten waaruit blijkt welke stappen zij moeten
nemen om de zegeningen van de eeuwigheid te kunnen ont-
vangen (zie het lesidee voor Genesis 28:10–22, blz. 51).

Genesis 37–41. Als we ernaar streven om rechtschapen
te zijn, wil dat nog niet zeggen dat ons leven altijd plezierig,
voorspoedig en pijnloos zal zijn. Als we getrouw zijn,
zal de Heer onze beproevingen in zegeningen omzetten,
maar dit proces zal op zijn tijd plaatsvinden, niet op de
onze. (60–70 minuten)

Laat de cursisten plaat 1 (blz. 225) zien en vraag of er volgens
hen op deze plaat iets goeds of iets slechts gebeurt. (De meesten
zullen zeggen dat er iets slechts gebeurt. Als een cursist zegt
dat er iets goeds gebeurt, vraag hem of haar dan om uitleg en
verwerk die in wat u probeert duidelijk te maken.) Laat vervol-
gens plaat 2 (blz. 226) zien en vraag of hun oordeel over de
gebeurtenis verandert nu ze de gebeurtenis in plaat 1 in ruimer
verband zien. Vraag hen of ze ooit tegenspoed hebben ervaren
die later een zegen is geworden. (Bijvoorbeeld, zorgen voor een
oude of zieke persoon en daar kennis en ervaring door opdoen.)
Als er cursisten zijn die geen moeite hebben om over een per-
soonlijke ervaring te vertellen, die niet te persoonlijk is, laat hen
dat dan doen. Zeg dat ze het verhaal van een man gaan bestu-
deren die verschillende beproevingen moest doormaken die later
een zegen bleken te zijn.
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Zet de volgende verwijzingen, met gebeurtenissen uit het leven
van Jozef, op het bord:

1. Genesis 37:1–4 7. Genesis 40:1–19
2. Genesis 37:5–11 8. Genesis 40:20–23
3. Genesis 37:12–28 9. Genesis 41:9–45
4. Genesis 39:1–6 10. Genesis 41:46–49; 53–57
5. Genesis 39:7–20 11. Genesis 41:50–52
6. Genesis 39:21–23

Geef cursisten of groepjes cursisten een of meer van deze verwij-
zingen. Als ze hun teksten hebben gelezen, laat u hen vaststellen
of die ervaring tegenspoed of een zegen was. Zet het juiste
woord naast de verwijzingen op het bord.

Als alle teksten zijn gemarkeerd, laat u iedere cursist, of iemand
uit ieder groepje, naar voren komen in de volgorde van de
teksten, laat u hen het verhaal vertellen en uitleggen waarom die
ervaring tegenspoed of een zegen voor Jozef betekende. Als ze
hun verslag uitbrengen, moedigt u de andere cursisten aan om
aan te geven hoe de markeringen veranderd kunnen worden
naarmate het verhaal zich ontvouwt. Het feit dat Jozef vanwege
de vrouw van Potifar in de gevangenis werd geworpen, kan als
tegenspoed worden beoordeeld, maar een latere groep vindt
misschien dat het meer een zegen was omdat hij daardoor uitein-
delijk onderkoning in Egypte werd. Vraag de cursisten aan het
eind van deze oefening hoe de kennis van deze gebeurtenissen
in het ruimere verband van Jozefs hele leven hun beeld van deze
gebeurtenissen heeft veranderd.

Laat de cursisten de uitspraak van de profeet Joseph Smith in de
inleiding van Genesis 38–39 in het materiaal voor de cursist
lezen, en vraag hen in hoeverre hetzelfde over Jozef uit Egypte
gezegd kan worden. Bespreek met de klas wanneer iemand met
minder geloof dan Jozef uit Egypte ontmoedigd kan raken en
niet meer gelooft in de beloften van de Heer. Vraag: Wat zou er
zijn gebeurd als Jozef had toegegeven aan de ontmoediging en
de goddeloosheid? Lees en bespreek de raad van de Heer aan de
profeet Joseph Smith over de beproevingen en de vervolgingen
in Leer en Verbonden 122:5–9.

Vraag de cursisten hoe vaak zij iemand hebben horen zeggen:
‘Dat is niet eerlijk!’ of ‘Het leven is niet eerlijk!’ Vraag hen of
zij het daarmee eens of oneens zijn, en waarom. Vraag: Vinden
jullie dat het leven altijd eerlijk ten opzichte van Jozef was?

Herinner de cursisten aan de bespreking in het begin van het
schooljaar over het plan van geluk van onze hemelse Vader.
Vraag: Welke rol spelen beproevingen en moeilijkheden in dat
plan? (Zie ‘Het grote plan van geluk’ op blz. 13–19; zie ook
Ether 12:6.) Laat hen Openbaring 15:3 en 2 Nephi 26:7 lezen.
Bespreek wat daarin staat over Gods rechtvaardigheid.

Het hele werk van de Heiland is op onze vooruitgang en groei
gericht en is voor ons welzijn. Maar wij moeten Hem vertrouwen
en gehoorzaam zijn aan de waarheden die we hebben ont-
vangen. (Zie 2 Nephi 26:24; Mozes 1:39.) Laat de cursisten aan de
hand van al deze waarheden de volgende vraag beantwoorden:
Waarom staat God het soms toe dat er slechte dingen met goede
mensen gebeuren? Vraag een aantal cursisten wat ze hebben
opgeschreven.

Getuig hoe belangrijk het is om onze beproevingen met moed en
geloof onder ogen te zien, zodat eens ‘alles, waarmede gij zijt
bezocht, zal te zamen werken voor uw welzijn’ (LV 98:3; zie ook
LV 90:24).

Genesis 39:7–20 (Tekstenbeheersing, Genesis 39:9).
Als we God gehoorzamen en ervoor zorgen dat Hij de

belangrijkste invloed in ons leven is, krijgen we de kracht
om verleidingen te weerstaan. (35–40 minuten)

U kunt eventueel de volgende uitspraak van president Gordon
B. Hinckley op het bord zetten:

Zeg dat ze iets over twee broers zullen lezen – Juda en Jozef –
en over de manier waarop zij met verleidingen omgingen. Lees
Genesis 38:15–26 en 39:7–20 klassikaal. Vergelijk de twee ver-
halen met de klas door de volgende vragen te stellen:

• Hoe zijn de aardse verleidingen van Jozef met die van Juda
te vergelijken?

• Hoe blijkt uit de reactie van Jozef dat hij zeer gemotiveerd
was om zijn kuisheid te behouden?

• Wat waren de onmiddellijke gevolgen van de handelwijze
van beide mannen?

• Wat waren gevolgen op de lange termijn? (Zie de toelich-
tingen bij Genesis 38–41 in Het Oude Testament: Genesis–2
Samuël, blz. 74–76.)

President Ezra Taft Benson heeft gezegd:

Laat de cursisten Genesis 39:9 markeren, en vraag hoe uit die
tekst blijkt dat het naleven van zijn verbonden voor Jozef een
hulpmiddel was om verleiding te weerstaan. Bespreek hoe het
naleven van onze verbonden een hulpmiddel is om niet alleen
de wet van kuisheid, maar ook andere geboden, na te leven.

‘Toen Jozef in Egypte was, wat stond er op de eerste plaats
in zijn leven – God, zijn werk of de vrouw van Potifar?
Toen zij trachtte hem te verleiden, was zijn reactie: “Hoe
zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?”
(Genesis 39:9.)

‘Jozef belandde in de gevangenis omdat hij God op de
eerste plaats stelde. Als wij voor een dergelijke keus
stonden, wat zouden wij dan voor laten gaan? Zouden wij
God voorrang geven boven veiligheid, vrede, hartstocht,
rijkdom en de eer der mensen?

‘Toen Jozef gedwongen werd te kiezen, wilde hij liever
God behagen dan de vrouw van zijn werkgever. Wanneer
wij moeten kiezen, willen wij dan liever God behagen
dan onze baas, onderwijzer, naaste, vriend of vriendin?’
(De Ster, juli 1988, blz. 3.)

‘Het lijkt wel of de hele wereld geobsedeerd is geraakt
door seks. U wordt er voortdurend op zeer bedrieglijke en
aanlokkelijke wijze mee geconfronteerd. U bent eraan
blootgesteld op de tv, in tijdschriften en boeken, op video’s
en zelfs bij muziek. U moet het de rug toekeren. Vermijd
het. Ik weet dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is.
Maar elke keer als u dat doet, zal dat u de volgende keer
makkelijker vallen. Wat zal het heerlijk zijn om op zekere
dag voor de Heer te staan en te kunnen zeggen: “Ik ben
rein”.’ (De Ster, juli 1996, blz. 45.)
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Laat de cursisten Genesis 39:10 lezen en vaststellen wat Jozef
deed toen de vrouw van zijn meester hem ‘dag aan dag’ pro-
beerde te verleiden. Laat hen de verzen 11–12 lezen en aangeven
wat Jozef deed toen zij zich aan hem opdrong. Lees de volgende
uitspraak voor van ouderling Hartman Rector jr. , voormalig lid
van de Zeventig:

In Genesis 38 en 39 hebben de cursisten over Jozef gelezen, die
door verleiding werd bezocht, en over Juda, die zelf naar verlei-
dingen op zoek ging. Uw cursisten kunnen in beide categorieën
thuishoren. Lees Leer en Verbonden 20:22 en bespreek hoe de
Heiland het voorbeeld gaf van de manier waarop we op verlei-
dingen moeten reageren. Vraag de cursisten hoe wij de voor-
beelden van de Heiland en Jozef kunnen toepassen.

Lees 1 Korintiërs 10:13–14 met de klas en geef uw getuigenis
dat er, als wij rechtschapen leven en voor verleidingen vluchten,
geen verleidingen zullen zijn die we niet kunnen weerstaan.
Overweeg ook om de raad in de brochure Voor de kracht van de
jeugd te bespreken, waardoor zij geholpen kunnen worden om
verleidingen op het gebied van kuisheid te vermijden.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat gehoorzaamheid aan de wet
van kuisheid grote zegeningen met zich meebrengt. Laat hen
Genesis 39:21, 23 lezen en opzoeken welke zegeningen Jozef
voor zijn deugdzaamheid ontving. Laat hen Leer en Verbonden
131:1–4 lezen en vraag wat de vereiste is om verhoging in het
celestiale koninkrijk te ontvangen. Herinner hen eraan dat wij,

‘Onder de omstandigheden nam Jozef de juiste beslissing.
(. . .) In hedendaagse taal – hij rende weg.

‘Dat klinkt misschien niet erg geraffineerd, maar weg-
rennen is soms wel het verstandigst. (. . .)

‘Het is erg belangrijk dat jonge mensen die niet getrouwd
zijn barrières opwerpen tegen verleidingen zodat ze com-
promitterende situaties kunnen vermijden. Ik wil graag
een aantal van die barrières noemen.

‘1. Wees nooit alleen met iemand van het andere
geslacht in een huis.

‘2. Ga nooit alleen een slaapkamer binnen met iemand
van het andere geslacht.

‘3. Ga je niet te buiten aan betasten of seksueel prik-
kelen. (. . .)

‘4. Parkeer nooit op een eenzaam weggetje met iemand
van het andere geslacht.

‘5. Lees geen pornografische lectuur.

‘6. Ga niet naar [films die onzedelijk gedrag aanmoe-
digen]. (. . .)

‘Ja, Jozef rende weg, en daarom werd hij tijdelijk in de
gevangenis gegooid, afgescheiden van de samenleving.
Maar als hij niet was weggerend, zou hij een eeuwige
gevangene zijn geweest, misschien voor eeuwig van God
afgescheiden, omdat hij niet in staat zou zijn geweest om
de openbaringen te ontvangen waardoor hij zo’n groot
profeet is geworden.’ (Conference Report, oktober 1972,
blz. 172–173; of Ensign, januari 1973, blz. 131.)

als we die zegeningen op aarde willen ontvangen, de wet van
kuisheid moeten naleven. Als we eeuwige zegeningen willen
ontvangen, we deze en andere wetten en geboden moeten
blijven gehoorzamen. (Zie LV 14:7.) Lees opnieuw met de cur-
sisten de uitspraak van president Kimball aan het begin van
dit lesidee.

Genesis 40–41. De Heer was bij Jozef en hielp hem bij het
uitleggen van de dromen van de schenker, de bakker en
Farao. (20–30 minuten)

Deel de cursisten op in groepen en geef iedere groep wat papier
en tekenmateriaal. Laat iedere groep activiteit A voor Genesis 41
in het materiaal voor de cursist uitvoeren.

Laat een cursist uit iedere groep hun tekening uitleggen en de
mogelijke betekenis ervan. Laat de klas in Genesis 41:29–36 de
uitleg van de twee dromen van Farao opzoeken. Vraag of
dromen een bron van openbaring kunnen zijn. (Zie Joël 2:28–29;
Matteüs 1:20; 2:12; 1 Nephi 3:2; 8:2.) Lees Leer en Verbonden
46:27 en 50:9–10, 15–25, 28–32 en zoek op hoe we kunnen vast-
stellen of een droom van de Heer afkomstig is.

Laat de cursisten Genesis 40:8 en 41:16, 39 lezen en vaststellen
waardoor Jozef in staat werd gesteld om de dromen uit te
leggen. Lees Moroni 7:16–17 en getuig hoe belangrijk het is om
de Geest bij ons te hebben als we openbaringen van de Heer
willen begrijpen. Zorg dat de cursisten begrijpen dat de uitleg
van Jozef juist was omdat hij de dromen door de macht van
God uitlegde. (Zie Genesis 40:20–23; 41:44–57.)

Laat de cursisten Genesis 41:38 lezen en de zinsnede ‘een man,
in wie de Geest Gods is’ markeren. Vraag:

• Waarom is dat een gepaste beschrijving van Jozef?

• Hoe zouden jullie je voelen als je zo’n compliment zou
krijgen?

• Wat zouden jullie moeten doen om aan die beschrijving te
voldoen?

Moedig de cursisten aan om ervoor te zorgen dat ze aan die
beschrijving voldoen.

Genesis 41:46–57. Het volk van de Heer heeft altijd het
advies gekregen om zich voor te bereiden, zowel stoffelijk
als geestelijk. (15–20 minuten)

Leg een situatie zoals een van de volgende aan de cursisten voor:

• Wat zou je aantrekken als je wist dat er vandaag een meter
sneeuw zou vallen?

• Wat zou je vandaag doen als je wist dat vanaf morgen het
leidingwater twee dagen lang ondrinkbaar zou zijn?

Vertel dat Jozef in Egypte met een soortgelijke situatie te maken
had. Laat hen in Genesis 41:46–57 opzoeken hoe Jozef Egypte
op de komende hongersnood voorbereidde.

Vraag de cursisten hoe belangrijk het voor hen en hun ouders is
om in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Leg uit dat de
Heer heeft voorspeld dat er voor de wederkomst van de Heiland
veel beproevingen op aarde zouden zijn waardoor zo’n voor-
bereiding noodzakelijk is. (Zie LV 29:14–16.) President Ezra Taft
Benson heeft gezegd:
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De kerk heeft verder uitgelegd:

Vraag de cursisten: Als materiële voorbereiding al zo belangrijk
is, hoe belangrijk is onze geestelijke voorbereiding dan? Laat hen
Matteüs 25:1–13 lezen en vraag wat die gelijkenis met geestelijke
voorbereiding te maken heeft. Lees Leer en Verbonden 45:56–57
en bespreek wat wij kunnen doen om onze geestelijke lampen
met olie te vullen. Vraag de cursisten waarom de vijf wijze
maagden hun olie niet met de anderen wilden delen. President
Spencer W. Kimball heeft als president van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd dat sommige zaken niet gedeeld
kunnen worden:

Getuig hoe belangrijk het is om ons voor te bereiden. 
Lees de raad van de Heer over voorbereiding in Leer en
Verbonden 38:30.

Inleiding
De broers van Jozef hadden hem verraden en als slaaf verkocht.
Hij verloor veel, waaronder zijn gezinsleven. Alleen en in
een vreemd land ontwikkelde hij eigenschappen waardoor zijn
karakter werd behouden en gevormd.

Dr. Sidney B. Sperry heeft geschreven: ‘De verhalen over Jozef
zijn prachtig omdat ze over een bijzonder man gaan – een prins
onder het volk – en verteld worden op een manier die bij het

Genesis 42–50

‘Hoe kan iemand gehoorzaamheid aan het beginsel tiende,
gemoedsrust door een rechtschapen leven, of vergaarde
kennis delen? Hoe kan iemand geloof of een getuigenis
delen? Hoe kan iemand zijn houding, kuisheid of de erva-
ring van een zending delen? Hoe kan iemand de voor-
rechten van de tempel delen? Iedereen moet die olie zelf
vergaren.’ (Faith Precedes the Miracle [1972], blz. 255–256.)

‘Om zelfredzaam te zijn, moeten we voldoende voedsel,
kleding en beschutting hebben. We hebben daarom het
advies gekregen om essentiële artikelen op te slaan,
te gebruiken en te produceren. Wij zijn veiliger als we in
staat zijn om in tijden van nood voor onszelf te zorgen
(zie LV 38:30).’ (A Leader’s Guide to Welfare, blz. 7.)

‘In alle ernst vraag ik u: hebt u een jaarvoorraad voedsel,
kleding en waar mogelijk brandstof aangelegd? De open-
baring om voedsel te produceren en op te slaan kan net
zo essentieel zijn voor ons welzijn in deze tijd als het aan
boord gaan van de ark was voor de mensen in de tijd
van Noach.’ (De Ster, januari 1988, blz. 49.)

karakter van een held past. Boven alles zien we de integriteit,
kuisheid, eerlijkheid en zuivere waarde van Jakobs lievelings-
zoon. Zij zullen nog eeuwenlang gelezen worden.’ (The Spirit of
the Old Testament, 2e editie [1980], blz. 34.)

Als u Genesis 42–50 bestudeert, let dan op de eigenschappen die
Jozef ontwikkelde en hoe hij daardoor gezegend werd. Stel vast
welke u tot zegen kunnen zijn en pas ze toe.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer verwacht van ons dat wij de mensen vergeven die

ons beledigen of pijn doen. (Zie Genesis 45:1–7, 15; 50:15–21;
zie ook Matteüs 6:14–15; LV 64:9–11.)

• Door middel van onze patriarchale zegen kan de Heer zege-
ningen en mogelijkheden openbaren, raad en waarschu-
wingen geven, en onze gaven en talenten bekendmaken.
In onze patriarchale zegen wordt ook de ‘stam’ of familie
van Israël bekendgemaakt, waardoor wij de zegeningen van
Abraham kunnen beërven. (Zie Genesis 48:3–4, 15–22;
49:1–28; zie ook 2 Nephi 2:1–4; 3:1–25; 4:3–12.)

• De nakomelingen van Jozef hebben, onder leiding van Efraïm,
de taak om de zegeningen van het verbond van Abraham aan
de hele wereld bekend te maken. (Zie Genesis 48:5–11;
Genesis 49:22–26; zie ook Genesis 17:4–8.)

• Vaders kunnen thuis het priesterschap gebruiken om een
vaderlijke zegen voor troost en raad te geven. (Zie Genesis
48:8–49:28.)

Lesideeën
Genesis 37–50. Alle profeten hebben van Jezus
Christus getuigd. (Zie Jakob 7:11.) (40–45 minuten)

NB: Dit lesidee kan het best gebruikt worden als afsluiting van
Genesis, om het leven van Jozef samen te vatten, en de aandacht
te vestigen op het feit dat hij een discipel van de Heiland was,
en wat wij van zijn voorbeeld kunnen leren.

Laat de cursisten 3 Nephi 27:27 lezen en vraag hen of zij denken
dat deze aanmoediging van de Heer alleen tot mannen gericht is.
Laat hen denken aan iemand, man of vrouw, denken, in hun
wijk, gemeente of school, die volgens hen een christelijk leven
leidt. Vraag:

• Wat doet die persoon waardoor je aan de Heiland wordt
herinnerd?

• Welke invloed heeft het gedrag van die persoon op andere
mensen?

Leg uit dat het leven van de profeten ons vaak aan de Heiland
doet denken. Lees de volgende uitspraak voor van ouderling
Jeffrey R. Holland, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Mozes was (net als Isaak, Jozef en zoveel anderen in
het Oude Testament) zelf een profetisch symbool van de
Christus die op aarde zou komen.’ (Christ and the New
Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon
[1997], blz. 137.)

S  M  T  W  TH  F  S
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De overeenkomsten tussen Jozef, die als slaaf werd verkocht, en
de Heiland zijn meer dan toevallig. (Zie de toelichting bij Genesis
45:4–8 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 76–77.) Geef
iedere cursist een kopie van het volgende schema, waarop alleen
de schriftuurplaatsen staan ingevuld. Laat hen individueel, als
klas of als groep de teksten lezen en de overeenkomsten in de
middelste kolom zetten.

Teksten Overeenkomsten Teksten 
over Jozef tussen Jozef over Christus

en Christus

Genesis 37:3 Beiden hadden het eerst- Mormon 5:14;
geboorterecht en waren de Mozes 4:2
meest geliefde zoon.

Genesis 37:4 Beiden werden door andere  Lucas 4:16, 28–29
kinderen van hun vader gehaat.

Genesis 37:2–11 Beiden begrepen al op jonge  Lucas 2:46–49
leeftijd wat hun zending was.  

Genesis 37:18 Tegen beiden werden  Matteüs 26:3–4
samenzweringen beraamd.

Genesis 37:23–24 Beiden werden verraden Matteüs 26:46–47
door mensen uit hun  
naaste omgeving die hen  
hadden moeten liefhebben  
en beschermen.

Genesis 37:23 Ze werden allebei van Matteüs 27:28
hun kleding ontdaan. 

Genesis 37:26 Beiden werden verraden door Matteüs 27:3
iemand met de naam Juda
(Judas is de Griekse spelling 
van de Hebreeuwse naam 
Juda). 

Genesis 37:28 Beiden gingen naar Egypte. Matteüs 2:14

Genesis 37:28 Beiden werden voor de prijs Matteüs 27:3
van een slaaf in hun tijd 
verkocht – Jozef voor twintig 
zilverstukken en Christus 
voor dertig. 

Genesis 37:29 Ze werden allebei gezocht. Johannes 20:3–6
De oudste broer van Jozef  
zocht naar hem in een    
lege put; de senior-apostel   
van Christus zocht naar   
Hem in een leeg graf.

Genesis 39:10 Beiden overwonnen Hebreeën 4:15
grote verleidingen.

Genesis 39:12–18 Beiden werden ten onrechte Matteüs 26:59
van goddeloosheid beschuldigd.

Vraag de cursisten wat ze hebben aan de kennis dat andere
stervelingen christelijke eigenschappen hebben. Geef hun wat
tijd om na te denken hoe zij deze eigenschappen kunnen ont-
wikkelen. Laat hen vaststellen hoe zij ernaar streven om op de
Heiland te lijken.

Genesis 42–45. Wij kunnen veel leren van het leven van
Jozef, de zoon van Jakob. (90–120 minuten)

Het kan nuttig zijn om grote gedeelten van Genesis 42–45 met
de cursisten te lezen en punten uit het verslag van Jozef te
bespreken. Dat kunt u doen door cursisten de gedeelten van
Jozef, zijn broers (een of twee cursisten kunnen zo nodig alle elf
broers spelen), Jakob en Farao te laten voorlezen. Laat ook de
tekst tussen de dialogen door een cursist voorlezen.

Tot slot leest u Genesis 42:1–8 voor en vraagt u de cursisten
waarom de broers van Jozef hem volgens hen niet herkenden.
(Zie de toelichting bij Genesis 42:8 in Het Oude Testament: Genesis
– Samuël, blz. 76.) Lees Genesis 42:9–13, 17–24 en vraag welke
reden de broers aangaven voor het feit dat ze in de gevangenis
werden geworpen.

Twintig jaar nadat zijn broers hem als slaaf hadden verkocht,
voelden zij zich nog steeds schuldig.Vraag: Wat kunnen we
daarvan over de gevolgen van zonde leren? Lees en bespreek
de volgende uitspraak van ouderling M. Russell Ballard, lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Lees Genesis 42:21–38 en vraag:

• Waarom zou Jozef hebben gehuild?

• Jozef stuurde zijn broers naar huis met zakken vol graan,
waarin hun geld zat verborgen. Hoe reageerden de broers
daarop? (Zie vers 35.)

• Wat vond Jakob ervan dat Benjamin naar Egypte moest om
Simeon uit de gevangenis te krijgen? (Zie vers 36–38.)

‘Zonde zal altijd, altijd, leed tot gevolg hebben. Dat
kan vroeger of later zijn, maar dat zal wel het gevolg zijn.’
(Conference Report, oktober 1990, blz. 46; of Ensign,
november 1990, blz. 36.)

Genesis 40:8; 41:16 Beiden gaven God de eer Johannes 8:28–29
van alle goede werken die 
zij verrichtten.

Genesis 45:3–5 Beiden schonken bereidwillig  Mosiah 26:30
vergiffenis aan de mensen  
die zich bekeerden.

Genesis 42:35; 45:7 Beiden waren heilanden voor Johannes 4:42;
hun volk en gaven hun brood 2 Nephi 9:50–51
dat redding bracht.

Genesis 42:8; Beiden werden niet herkend Lucas 5:17–21
45:3–5 door de mensen die hen 

hadden moeten kennen.
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• Hoe zouden de broers zich ten opzichte van Benjamin hebben
gevoeld?

• Als jullie Simeon waren geweest, hoe zouden jullie je dan
hebben gevoeld als je broers niet zouden terugkomen om je
te bevrijden?

• Hoe is de ervaring van Simeon met die van Jozef te ver-
gelijken? (Zie vers 21.)

Bespreek de rest van het verslag aan de hand van de volgende
vragen:

• Waarom liet Jakob Benjamin naar Egypte gaan? 
(Zie Genesis 43:1, 9.)

• Wat was Jozefs reactie toen hij zijn broer Benjamin zag?
(Zie vers 29–30.)

• Waarom zou Jozef de broers in volgorde van hun leeftijd
hebben laten zitten? (Zie vers 33.)

• Waarom zou Jozef gedaan hebben alsof Benjamin een dief
was, hoewel hij zoveel voor Benjamin had getoond?
(Zie Genesis 43:34–44:12.)

• Als de broers net zo’n hekel aan Benjamin hadden gehad als
ze ooit aan Jozef hadden, wat hadden ze dan kunnen doen
als de beker in de zak van Benjamin was gevonden?

• Vergelijk wat Juda in Genesis 44:16–34 deed met wat hij in
Genesis 37:26–28 deed. Wat zijn de verschillen? Waarom zou
hij anders hebben gehandeld?

• Lees Genesis 45:1–8. Waarom zou Jozef zich op dat moment
aan hen bekend hebben gemaakt?

• Waarom zouden de broers ‘van schrik voor hem’ zijn terug-
gedeinsd (Genesis 45:3)?

Ouderling Spencer W. Kimball heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen geschreven:

Vraag:

• Waaruit blijkt dat de broers van Jozef hun zonde erkenden?

• Waaruit blijkt dat zij de verantwoordelijkheid opeisten voor
wat ze Jozef hadden aangedaan?

• Lees Genesis 45:5–8 en zoek de christelijke eigenschappen
van Jozef op. (Zie ook Matteüs 6:14–15; LV 64:9–11.)
Wat zouden de broers van Jozef van zijn uitspraak hebben
gevonden?

• Waarom kon Jozef zo vergevensgezind zijn? (Hij had de
doeleinden van God in Egypte tot stand gebracht.)

Genesis 48:1–22. Het is belangrijk dat we begrijpen hoe en
waarom Efraïm en Manasse stammen werden, in plaats van
de stam van Jozef. (15–20 minuten)

Vraag uit hoeveel stammen het huis van Israël bestaat.
(Twaalf.) Deel de klas op in twee groepen. Laat de ene groep

‘Vergeving en herstel zijn afhankelijk van de bekering van
de overtreder, die als eerste de zonde moet erkennen en er
de verantwoordelijkheid voor moet opeisen.’ (The Miracle
of Forgiveness [1969], blz. 84.)

Genesis 49:1–27 bestuderen en de andere groep Numeri 10:14–27.
Laat iedere groep de namen van de stammen op het bord
schrijven. Vergelijk de twee lijsten. Leg uit dat de stam van Levi
in Numeri 10 ‘de zonen van Aäron’ (vers 8) en de ‘Gersonieten
en de Meradieten’ (vers 17) werd genoemd.

Vraag de cursisten of zij weten wat er met de stam van Jozef
is gebeurd. Lees Genesis 48:1–6 en bespreek met hen de toelich-
ting bij Genesis 48:22 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël
(blz. 77–78). Jozef, de zoon die het eerstgeboorterecht had ont-
vangen, kreeg een dubbel erfdeel, dat onder zijn twee zoons
verdeeld werd. (Zie Genesis 48:22.)

In de Bijbelvertaling van Joseph Smith staat wat Jakob tegen
Jozef zei. (Zie Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 77.)
U kunt op de volgende punten nadruk leggen:

• Jakob verklaarde dat Jozef, door het verbond dat hij met de
Heer gesloten had, was verwekt om het huis van Israël van de
ondergang te redden.

• Door de getrouwheid van Jozef zou zijn stam meer gezegend
worden dan die van zijn broers – zelfs meer dan zijn vader.
(Vergelijk met de droom van Jozef in Genesis 37:9–11.)

• De stam van Jozef zou in de toekomst (door middel van de
stammen van zijn zoons Efraïm en Manasse) opnieuw het
huis van Israël verlossen – niet van de hongersnood, maar van
hun zonden. (Zie 2 Nephi 3:1–22, waarin staat dat Jozef uit
Egypte over het werk in de laatste dagen profeteerde, dat
door een van zijn afstammelingen, de profeet Joseph Smith,
zou worden hersteld.)
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Genesis 49. Een patriarchale zegen bevat persoonlijke
openbaring van onze liefdevolle hemelse Vader, gegeven
bij monde van een patriarch, om zijn kinderen te helpen.
(50–60 minuten)

NB: Het is niet gepast om in de klas uit patriarchale zegens
voor te lezen. U kunt een patriarch uitnodigen om vragen van
de cursisten over patriarchale zegens te beantwoorden.

Teken op het bord een afbeelding van de Liahona en vraag aan
de cursisten:

• Wat was de Liahona?

• Waar werd hij voor gebruikt?

• Wat zouden de voordelen van zo’n Liahona zijn?

Lees 1 Nephi 16:10, 27–29 en Alma 37:38–40 en zoek op hoe de
Liahona de familie van Lehi leidde. Vraag: Zouden jullie zelf een
Liahona willen hebben om je te leiden? Lees de volgende uit-
spraak voor van president Thomas S. Monson, destijds tweede
raadgever in het Eerste Presidium:

Vraag de cursisten in welke opzichten een patriarchale zegen
een persoonlijke Liahona is.

Lees Genesis 49 en bestudeer de zegens die Jakob aan zijn zoons
gaf. Gebruik de toelichtingen bij Genesis 49:1–20; 49:8–12;

‘Dezelfde Heer die Lehi een Liahona verschafte, ver-
zorgde voor u en voor mij een uitzonderlijk en waarde-
vol geschenk, om leiding te geven aan ons leven, om
gevaren aan te geven en een koers uit te stippelen, zelfs
een veilige reis, niet naar een beloofd land maar naar
ons hemels thuis Het geschenk waar ik op doel is uw
patriarchale zegen. Ieder lid dat het waardig is, heeft
recht op zo’n waardevolle, persoonlijke schat.’ (De Ster,
januari 1987, blz. 62.)

en 49:22–26 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 78) als
hulpmiddel bij de moeilijke gedeelten. Vraag naar de overeen-
komsten en verschillen tussen patriarchale zegens en de
zegens van Jakob.

Wees voorbereid om vragen als de volgende te beantwoorden:

• Hoe oud moeten we zijn om onze patriarchale zegen te
ontvangen?

• Hoe kan een patriarchale zegen een leidraad en een zegen
voor ons zijn?

• Hoe kunnen we ons op een patriarchale zegen voorbereiden?

• Hoe kunnen we er een aanvragen? (We hebben een aanbeve-
ling van onze bisschop of gemeentepresident nodig en maken
vervolgens een afspraak met de patriarch.)

• Worden in een patriarchale zegen alle belangrijke gebeurte-
nissen in ons leven genoemd?

• Waarom is het belangrijk dat ik mijn afstamming weet?

Gebruik de volgende uitspraken om de vragen te beantwoorden.

• President Gordon B. Hinckley heeft tegen priesterschaps-
leiders gezegd:

• President James E. Faust, tweede raadgever in het Eerste
Presidium, heeft gezegd:

‘Een patriarchale zegen moet nederig, gebedvol en vaak
gelezen worden. Zo’n zegen is heel heilig en persoonlijk,
maar men kan er naaste familieleden deelgenoot van
maken. Het is een leidraad met beloften en informatie van
de Heer; maar men moet niet denken dat een zegen een
gedetailleerd draaiboek is van iemands leven of alle
vragen zal beantwoorden. Het feit dat een patriarchale
zegen niets zegt over een belangrijke gebeurtenis in
iemands leven, zoals een zending of huwelijk, betekent
niet dat die niet zal plaatshebben. Om de zegen in ver-
vulling te laten gaan, moeten we de inhoud koesteren,
overdenken en zo leven dat we in dit leven de zegeningen
krijgen, en in het hiernamaals een kroon van gerechtig-
heid. (. . .)

‘Onze zegen kan een stimulans voor ons zijn als we ont-
moedigd zijn, ons sterken als we bang zijn, troosten als we
verdriet hebben, bemoedigen als we verontrust zijn en
verheffen als we ons zwak voelen. Ons getuigenis kan elke
keer als we onze zegen lezen, versterkt worden.’ (De Ster,
januari 1996, blz. 59–58.)

‘Ik hoop dat we de mensen die volwassen genoeg zijn
om het belang van een patriarchale zegen te begrijpen,
aanmoedigen om die te ontvangen. Ik beschouw mijn
patriarchale zegen als een van de grote heilige zaken in
mijn leven. Een patriarchale zegen is een uniek, heilig,
persoonlijk en geweldig iets dat ieder goed lid van deze
kerk kan ontvangen.’ (Teachings of Gordon B. Hinckley
[1997], blz. 423.)
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• In diezelfde toespraak heeft president Faust gezegd:

Moedig de cursisten aan om zich op hun patriarchale zegen
voor te bereiden, en geef uw getuigenis van de grote zegen die
een patriarchale zegen gedurende hun leven kan zijn.

Genesis 49:28. Wij moeten voor genezing, troost en raad zo
nodig om een vaderlijke zegen vragen. (15–20 minuten)

NB: Dit lesidee is het vervolg op het lesidee voor Genesis 49.
Het kan afzonderlijk behandeld worden, maar u hebt de toelich-
tingen bij Genesis 49:1–20; 49:8–12; en 49:22–26 nodig, in Het
Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 78), om ervoor te zorgen
dat de cursisten de zegen van Jakob aan zijn zoons goed
begrijpen voordat u met dit lesidee verder gaat. Wees fijnge-
voelig ten opzichte van cursisten van wie de vader geen lid
van de kerk is of het priesterschap niet draagt.

Zeg dat we behalve de patriarchale zegen een ander soort zegen
is die we kunnen ontvangen. Vaders die het Melchizedeks
priesterschap dragen, kunnen dat priesterschap gebruiken om
gezinsleden een vaderlijke zegen te geven. Vraag of een van de
cursisten weleens een vaderlijke zegen heeft ontvangen. Vraag:
Wanneer is het gepast om een vaderlijke zegen aan je vader te
vragen? Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Dallin
H. Oaks, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Manasse, de andere zoon van Jozef, alsmede andere
zoons van Jakob, hebben veel afstammelingen in de kerk.
Wellicht worden er mensen lid van de kerk die niet van
Jakob afstammen. Niemand moet denken dat die mensen
zegeningen onthouden wordt omdat ze geen rechtstreekse
afstammelingen van Israël zijn. De Heer heeft tegen
Abraham gezegd: “En Ik zal hen door uw naam zegenen;
want allen, die dit evangelie ontvangen, zullen naar uw
naam worden genoemd, en zullen als uw nakomelingen
worden gerekend, en zij zullen verrijzen en u als hun
vader zegenen” [Abraham 2:10].

‘Van Nephi leren wij dat “alle niet-Joden, die zich zullen
bekeren, tot het verbondsvolk des Heren behoren”
[2 Nephi 30:2]. Daarom maakt het geen verschil of de
zegeningen van het huis van Israël door afstamming of
adoptie komen.

‘Sommigen zijn verontrust omdat er verschillende afstam-
mingen in een en hetzelfde gezin voorkomen. Er zijn een
aantal gezinnen met een gemengde afstamming. Wij
geloven dat het huis van Israël tegenwoordig een groot
deel van het mensdom vertegenwoordigt. Omdat de
stammen zich met elkaar vermengd hebben, kan één kind
van Efraïm afstammen en een ander kind uit hetzelfde
gezin van Manasse of een van de andere stammen.
Daarom kan de zegen van de ene stam domineren bij het
ene kind, en de zegen van een andere stam bij het andere.
Kinderen van dezelfde ouders kunnen aldus de zegens
van verschillende stammen ontvangen.’ (De Ster, januari
1996, blz. 58.)

Vraag de cursisten:

• Aan wie kunnen jullie een zegen vragen? (Zij vragen zo
mogelijk eerst hun vader, dan een familielid, huisonderwijzer,
lid van de bisschap, leerkracht enzovoorts.)

• Als jullie vader je nog geen vaderlijke zegen heeft gegeven,
kun je daar dan om vragen?

Lees het volgende verhaal voor van president Ezra Taft Benson,
die destijds president van het Quorum der Twaalf Apostelen
was:

‘Enige tijd geleden kwam er een jongeman naar mijn
kantoor die om een zegen vroeg. Hij was ongeveer acht-
tien jaar oud en had wat problemen. (. . .) Hij vroeg om
een zegen.

‘Ik zei tegen hem: “Heb je je vader om een zegen
gevraagd? Ik neem aan dat je vader lid van de kerk is.”

‘Hij zei: “Ja, hij is ouderling, maar nogal inactief. (. . .)”

‘Ik zei: “Zou je niet eens met hem willen praten en vragen
of hij je een vaderlijke zegen wil geven?”

‘“Ik denk dat hij dat eng vindt”, zei hij.

‘Ik zei toen: “Wil je het proberen? Ik zal voor je bidden.”

‘Mensen die leiding willen in een belangrijke beslissing
kunnen een priesterschapszegen ontvangen. Mensen die
geestelijke kracht nodig hebben om een persoonlijke uit-
daging het hoofd te bieden kunnen een zegen ontvangen.
Aanstaande moeders kunnen een zegen ontvangen
voordat zij bevallen. Veel mormoonse gezinnen herinneren
zich een heilige ervaring waarin een goede vader een
priesterschapszegen gaf aan een zoon of dochter die op
het punt stond in het huwelijk te treden. Vaders geven
vaak een priesterschapszegen aan hun kinderen voordat
zij om andere redenen het huis uit gaan, zoals school,
militaire dienst of een lange reis.

‘Pasgeroepen zendelingen vragen vaak een vaderlijke
zegen voordat zij vertrekken. (. . .)

‘Wat is de zin van een priesterschapszegen? (. . .) Een
priesterschapszegen is het verlenen van macht over
geestelijke zaken. Hoewel het niet aangeraakt of gewogen
kan worden, is het van groot belang voor ons bij het
nemen van hindernissen op ons pad naar het eeuwige
leven. (. . .)

‘Aarzel niet een priesterschapszegen te vragen wanneer
u geestelijke kracht nodig hebt. Vaders en andere ouder-
lingen: koester en maak het voorrecht van het zegenen
van uw kinderen en de andere kinderen van onze hemelse
Vader groot. Zorg dat u te allen tijde in staat bent onder
invloed van de Heilige Geest een priesterschapszegen
te geven wanneer men u dit oprecht en in geloof vraagt.’
(De Ster, juli 1987, blz. 31–33.)
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Moedig de cursisten aan om te overwegen een vaderlijke zegen
te vragen, niet alleen als ze ziek zijn maar ook als ze troost of
leiding nodig hebben. Moedig de jongemannen aan om zich nu
al voor te bereiden om de ware macht van het priesterschap te
ontvangen, zodat zij later als vader hun gezin kunnen zegenen.

Genesis 50. De lichamelijke dood is een onderdeel van
het plan van geluk. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten:

• Hebben jullie tot nu toe in meer dan één plaats gewoond?

• Zo ja, hebben jullie dan voorkeur voor een bepaalde plaats?
Is er een plaats die jullie ‘thuis’ zouden noemen? Waarom?

• Lees Genesis 46:1–4 en 47:29–31. Waarom vond Jakob het zo
belangrijk om in Kanaän begraven te worden?

• Wat kunnen we opmaken uit het verlangen van Jakob over
zijn geloof in Gods beloften?

• Lees Genesis 49:29–50:9. Welke invloed had Jakobs dood op
Jozef, zijn familie en de Egyptenaren?

• Er werd veel om de dood van Jakob gerouwd, maar waar
zou er vreugde zijn geweest?

‘Hij zei: “Goed, ik zal het proberen.”

‘Een paar dagen later kwam hij terug. Hij zei: “Broeder
Benson, dat was het beste dat ooit bij ons thuis gebeurd
is. (. . .) Hij gaf me een van de mooiste zegens die ik me
maar kon wensen. (. . .) Toen hij klaar was, was er een band
van waardering, dankbaarheid en liefde tussen ons die
we nog nooit bij ons thuis hadden gevoeld.’ (Conference
Report, oktober 1977, blz. 45–46; of Ensign, november 1977,
blz. 31–32.)

• Wat zou jij over Jakob zeggen als je op zijn begrafenis moest
spreken?

Jakob wilde in Kanaän begraven worden, in het land van belofte.
In geestelijk opzicht hebben wij ook een land van belofte. Net
als Jakob moeten wij ook terugverlangen naar het land van ons
erfgoed – het celestiale koninkrijk. Lees 1 Nephi 17:13–14 en
bespreek hoeveel vreugde en begrip de rechtschapenen zullen
ervaren als ze bij onze hemelse Vader terugkeren. U kunt het
gedeelte van het plan van geluk bespreken dat gaat over ons
vertrek uit de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader om op
aarde te komen, en hoe we door onze getrouwheid bij Hem terug
kunnen keren. (Zie ‘Het grote plan van geluk’, blz. 13–19.)

Herinner de cursisten eraan dat gezinsleden door een sterfgeval
een betere onderlinge band kunnen ontwikkelen of uit elkaar
kunnen groeien. Lees Genesis 50:15–21 en vraag:

• Waarom waren de broers van Jozef bang toen Jakob was
overleden?

• Wat deed Jozef om hen gerust te stellen?

• Wat staat er in de Schriften over de gevoelens van Jozef ten
opzichte van zijn familieleden?

Genesis 50:24–26; BJS, Genesis 50:24–38. De profetieën
van Jozef die verloren zijn gegaan, zijn in de bijbelvertaling
van Joseph Smith hersteld. Daaruit leren we dat de Heer
aan de oude Jozef waarheden heeft geopenbaard over de
zending van Mozes, de herstelling van het evangelie, de
roeping van Joseph Smith als profeet, en het tevoorschijn
komen van het Boek van Mormon. (25–35 minuten)

Laat de cursisten de profetieën van Jozef bestuderen door hen
in groepjes te laten werken aan de activiteiten B, C, en D in het
materiaal voor de cursist. Als ze daarmee klaar zijn, laat u hen
iets over hun bevindingen vertellen en stelt u hen in de gelegen-
heid om vragen te stellen.

Genesis 42–50
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Exodus is het tweede van de vijf boeken van Mozes. Het Griekse
woord exodus betekent ‘vertrek’ en verwijst naar de bevrijding
van de Israëlieten uit Egypte.

In begin van Exodus is er een nieuw vorstenhuis in Egypte.
Deze leiders hadden ‘Jozef niet gekend’ (Exodus 1:8) en maakten
de Israëlieten tot slaaf. (Zie Exodus 1:8–11.) In Exodus staat het
verslag van de wonderbaarlijke manier waarop de Heer zijn volk
uit de slavernij bevrijdde, onder de geïnspireerde leiding van de
profeet Mozes. (Zie Exodus 12:51; Deuteronomium 26:8.) Ook de
zwerftochten van de Israëlieten in de wildernis, de ontvangst
van de wet van Mozes en de bouw van de tabernakel worden
erin beschreven.

Inleiding
In de eerste vier hoofdstukken van Exodus wordt de profeet
Mozes voorgesteld. Er staan bijzonderheden in over zijn
geboorte, hoe hij tot de familie de farao ging behoren en hoe hij
geroepen werd als profeet. In deze hoofdstukken worden wij
eraan herinnerd dat de Heer zijn profeten roept en voorbereidt,
Zich aan hen openbaart en hun de nodige gaven verleent om
zijn werk succesvol te verrichten.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Satan kan het werk van God niet tegenhouden, want Hij

waakt zijn volk en sterkt het in hun beproevingen, Hij hoort
hun gebeden en vervult al zijn beloften. (Zie Exodus 1:7–22;
2:1–10, 23–25; 3:7–10; zie ook Genesis 50:24; Exodus 12:51;
1 Nephi 22:22–25; LV 3:1–3.)

• Wij moeten God meer vrezen (eren, gehoorzamen en respec-
teren) dan de mens. (Zie Exodus 1:15–22; zie ook LV 3:7–8.)

• Vrouwen spelen een belangrijke in de vervulling van Gods
plan van geluk. (Zie Exodus 1–2.)

• De Heer bereidt zijn dienstknechten voor en roept hen om zijn
woorden te spreken en zijn werk te verrichten. (Zie Exodus
2–4; zie ook Johannes 15:16; LV 1:38.)

Exodus 1–4

• De profeten van de Heer zijn in het voorsterfelijk leven geor-
dend om bepaalde taken op aarde te verrichten. (Zie Exodus
3:7–10; zie ook Jeremia 1:5; 2 Nephi 3:9–10, 17.)

• Plaatsen waar de Heer zich bevindt, zijn heilig en moeten met
eerbied en respect worden bejegend. (Zie Exodus 3:5; zie ook
LV 110:7–8.)

Lesideeën
Exodus 1–4. De uittocht kan gezien worden als een
symbool van onze tocht door dit aardse leven en

van onze terugreis naar de tegenwoordigheid van God.
(20–30 minuten)

NB:U kunt dit hele lesidee gebruiken om het boek Exodus of
gedeelten ervan samen te vatten terwijl u Exodus 1–4 en de
andere tekstblokken behandelt.

Zet het woord Exodus op het bord, en vraag de cursisten waar
het boek Exodus volgens hen over gaat. Zeg dat het boek Exodus
over de ‘uittocht’ van de Israëlieten uit Egypte gaat en over hun
reis door de wildernis naar het beloofde land.

Zet Het leven is een reis op het bord en bespreek met de cursisten
het heilsplan van onze hemelse Vader, zodat zij inzien dat
dat ook een reis is. (Zie het schema ‘Overzicht heilsplan, idee 2’,
op blz. 18.) U kunt hun ook een vel papier geven en hen een
tekening van hun eigen levensreis laten maken.

Zeg dat de uittocht van de Israëlieten uit Egypte naar het
beloofde land gezien kan worden als een zinnebeeld of een
symbool van onze terugreis naar onze hemelse Vader. Stel vast
uit welke vier fasen de reis van de Israëlieten bestond door de
teksten bij de volgende kopjes te lezen:

• Slavernij (zie Exodus 1:13–14)

• Bevrijding (zie Exodus 3:7–8)

• Zwerftochten in de wildernis (zie Exodus 17:1; 19:1–2)

• Intocht in het land van belofte (zie Exodus 33:1–3)

Maak een schema, volgens het onderstaande voorbeeld, en zet
er alleen de teksten in. Lees de teksten klassikaal en bespreek
ze, of wijs de cursisten, individueel of in groepjes, een van de
fasen toe, waarna ze verslag uitbrengen van wat ze hebben
geleerd. Vul het schema in met de ideeën die worden besproken.

S  M  T  W  TH  F  S

HET BOEK EXODUS
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De reis van de
Israëlieten naar het

beloofde land

Exodus 1:13–14 (Israël was onder-
worpen aan de Egyptenaren)

Exodus 5:1–2 (Israël was onder-
worpen aan Farao)

Exodus 3:10 (Mozes had de
opdracht om Israël te bevrijden)

Exodus 4:14–16 (Aäron was de
woordvoerder van Mozes)

Exodus 7:3–5 (Uit de tien plagen
bleek de macht van de Heer over
alle aardse wezens)

Exodus 12:1–27 (Door het
bloed van een lam ging de dood
aan Israël voorbij)

Exodus 14:16 (De Israëlieten
trokken op uittocht uit de slavernij
door de Schelfzee)

Exodus 13:21 (Israël werd door
de Heer geleid en beschermd door
een wolkkolom overdag en een
vuurkolom in de nacht)

Exodus 16:14–15; 17:6 (De Heer
gaf manna en water om het leven
van de Israëlieten te sparen)

Exodus 17:8–13 (Toen de
Israëlieten hun profeet steunden,
versloegen zij hun vijanden)

Exodus 20:1–23 (Door middel van
Mozes gaf de Heer de Israëlieten
geboden om hen op zijn tegen-
woordigheid voor te bereiden)

Exodus 25:2–9; LV 84:23–24
(De Israëlieten moesten naar de
berg Sinaï gaan en later een
tabernakel bouwen, als huis van de
Heer, en om heilige verordeningen
te verrichten)

De geestelijke reis van
de Israëlieten naar het

celestiale koninkrijk

2 Nephi 1:13; Mosiah 3:19
(De natuurlijke mens is onder-
worpen aan zonde)

Alma 12:11 (Door zonde worden
we onderworpen aan Satan)

2 Nephi 6:17; Alma 11:40 (Jezus
Christus had de opdracht om het
verbondsvolk te verlossen)

LV 1:38 (Profeten spreken de
woorden van Christus)

1 Nephi 7:12–13; 2 Nephi 31:19
(De Heer heeft de macht om zijn
kinderen te verlossen)

1 Petrus 1:18–19; 2 Nephi 9:7–9
(Door het bloed van het lam Gods
worden wij van de eeuwige dood
verlost)

1 Korintiërs 10:1–2; Moroni 6:1–4
(Wij gaan door de wateren van de
doop om uit de slavernij van de
zonden te worden verlost)

Johannes 16:13 (Door de gave van
de Heilige Geest kunnen wij dage-
lijks beschermd en geleid worden)

Johannes 6:31–35; 7:37–39
(Jezus Christus is het ‘brood des
levens’ en het ‘levend water’) Ons
leven wordt door zijn verzoening
in stand gehouden.)

LV 1:14 (Wij moeten naar de
profeten en apostelen luisteren,
anders worden we ‘afgesneden’)

LV 76:50–62; 93:1 (Door middel
van hedendaagse profeten geeft
de Heer ons geboden om ons voor
te bereiden op een leven in zijn
tegenwoordigheid)

LV 124:27–28, 40–42 (Wij hebben
het gebod gekregen om tempels
te bouwen als huis van de Heer
en om heilige verordeningen te ver-
richten)

SLAVERNIJ

BEVRIJDING

ZWERFTOCHTEN DOOR DE WILDERNIS 

Als u de verschillende fasen van Israëls – en onze – reis
bespreekt, kunnen de volgende vragen en teksten nuttig zijn:

• Slavernij: In welk opzicht leven wij in slavernij? 
(Zie 2 Nephi 1:13.) Hoe komen wij door zonden in slavernij
terecht? (Zie Alma 34:35.)

• Bevrijding: In hoeverre was de Heer Zich de slavernij van de
Israëlieten bewust? (Zie Exodus 3:7–10.) Wat staat er in de
Schriften over de gevoelens van de Heer ten opzichte van zijn
kinderen die door zonde in slavernij verkeren? (Zie Ezechiël
18:23; 3 Nephi 9:1–2, 5.) Hoe verlost de Heer ons van onze
zonden? (Zie Alma 7:13–14.) Wijs erop dat de Israëlieten als
symbool van de doop door de Schelfzee trokken toen ze
Egypte verlieten. (Zie 1 Korintiërs 10:1–2.)

• Zwerftochten door de wildernis: Waardoor werden de Israë-
lieten geleid toen zij door de wildernis trokken? (Zie Exodus
13:21–22.) Waardoor worden wij tegenwoordig geleid, dat
ook als ‘vuur’ omschreven wordt? (Zie 2 Nephi 31:13; 2 Nephi
32:5.) De Heer gaf de Israëlieten in de wildernis te eten en te
drinken om hen tijdens hun reis te steunen. (Zie Exodus
16–17.) Hoe steunt de Heer zijn volk geestelijk? (Zie 1 Korin-
tiërs 10:1–4; 2 Nephi 32:3; LV 20:77–79.)

• Toegang tot een land van belofte: Wat is het land van belofte
waar wij naar streven? (Zie Hebreeën 11:14–16.) Wat eiste
de Heer voordat de Israëlieten het beloofde land mochten
betreden? (Gehoorzaamheid aan de geboden en verbonden,
zoals de tien geboden.)

Exodus 1–2. Het is vaak moeilijk om voor het goede te
kiezen. (30–35 minuten)

Geef iedere cursist een half velletje papier. Laat de klas Exodus 1
opzoeken en die bladzijde met het papiertje bedekken. Geef hen
instructies om het papiertje alleen op het aangegeven moment
van de genoemde teksten af te halen. Laat de cursisten de teksten
in het eerste onderstaande tekstblok lezen, en zorg dat zij de
tekst met het antwoord bedekt laten. Stel de vraag en laat de cur-
sisten het antwoord bedenken. Laat hen vervolgens het velletje
van de tekst met het antwoord halen en die zo nodig bespreken.
Herhaal deze werkwijze met de volgende teksten en vragen.

• Lees Exodus 1:6–10. Wat deden de Egyptenaren de Israëlieten
aan? (Antwoord: Exodus 1:11.)

• Lees Exodus 1:12–13, 15–16. Wat deden de vroedvrouwen?
(Antwoord: Exodus 1:17.)

Numeri 14:29–33; Jozua 1:1–9
(Toen ze voldoende getrouw waren
geworden, leidde Jozua hen het
beloofde land in)

Numeri 14:22–30 (Veel Israëlieten
mochten het beloofde land niet in
omdat ze ongehoorzaam waren
geweest)

Openbaring 3:5, 12, 20–21;
LV 76:50–70; 88:17–20 (Wie de
wereld overwinnen, krijgen de
belofte van een erfgoed in het
celestiale koninkrijk)

LV 88:21–24 (Velen zullen niet tot
het celestiale koninkrijk worden
toegelaten omdat ze het evangelie
niet aanvaarden en niet geheiligd
worden)

TOEGANG TOT EEN LAND VAN BELOFTE

Exodus 1–4

65



• Lees Exodus 1:18. Wat was het antwoord van de vroed-
vrouwen op de vraag van de koning? (Antwoord: Exodus
1:19–21.)

• Lees Exodus 1:22–2:2. Wat deed de vrouw met haar zoontje
van drie maanden? (Antwoord: Exodus 2:3–4.)

• Lees Exodus 2:5–6. Wat deed de dochter van Farao met de
baby? (Antwoord: Exodus 2:7–10.)

• Lees Exodus 2:11. Wat deed Mozes toen hij een Egyptenaar
een Hebreeër zag slaan? (Antwoord: Exodus 2:12.)

• Lees Exodus 2:13–14. Wat deed Mozes? (Antwoord:
Exodus 2:15.)

• Lees Exodus 2:16–20. Wat deed Reüel voor Mozes?
(Antwoord: Exodus 2:21–22.)

• Lees Exodus 2:23–25. Wat deed God voor de Israëlieten?
(Antwoord: Exodus 3–14.)

Zet het volgende op het bord:

• Vroedvrouwen: vrouwen die bij de geboorte van een baby
helpen (zie Exodus 1:15–21)

• De moeder van Mozes (zie Exodus 1:22–2:4)

• Mozes (zie Exodus 2:10–12, 15; Handelingen 7:22–25)

Deel de klas op in drie groepen. Laat iedere groep een van de
volgende tekstblokken lezen en het antwoord op de volgende
vragen opzoeken:

• Wat deed die persoon of wat deden die mensen waar moed
voor nodig was?

• Waarom deden ze dat?

• In hoeverre deden ze dat uit geloof?

• Hoe zegende de Heer hen na hun moedige daad?

Laat iedere groep hun antwoorden aan de klas vertellen.
(Als de cursisten vragen stellen over het feit dat Mozes een
Egyptenaar doodsloeg, kunt u daar informatie over vinden
in de toelichting bij Exodus 2:11–15 in Het Oude Testament:
Genesis–2 Samuël, blz. 85.)

Geef de cursisten een paar minuten de tijd om iets over een
persoon of personen uit deze les op te schrijven van wie zij iets
hebben geleerd en laat uitleggen waarom. Als daar nog tijd
voor is, laat u een aantal cursisten vertellen wat ze hebben opge-
schreven.

Exodus 1–2. Vrouwen spelen een belangrijke in de vervulling
van Gods plan van geluk. (10–15 minuten)

Laat de cursisten Exodus 1–2 lezen en verwijzingen naar
vrouwen opzoeken. Zet iedere verwijzing op het bord. (Vroed-
vrouwen, de moeder van Mozes, de zus van Mozes, de dochter
van Farao, Sippora en de andere zes dochter van Reüel [Jetro].)
Vraag:

• Hoe hebben deze vrouwen het leven van Mozes beïnvloed?

• Wat is de overeenkomst tussen deze vrouwen? (Zij hebben
allemaal Mozes geholpen – sommigen hebben zelfs zijn leven
gered.)

Bespreek de belangrijke rol van vrouwen in het leven van uw
cursisten. U kunt de volgende ideeën en vragen gebruiken:

• Bespreek de belangrijke invloed van vrouwen in je leven.
Vraag wat wij kunnen doen om te laten zien dat wij ons hun
grote invloed bewust zijn.

• Welke successen kunnen jullie toeschrijven aan de invloed
van belangrijke vrouwen in je leven?

• Waarom waren zij zo’n grote zegen in jullie leven?

Lees de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball
voor:

Vraag de cursisten wat dat volgens hen betekent. Getuig van
de belangrijke rol die vrouwen altijd in Gods plan van geluk
gespeeld hebben. Vrouwen ontvangen niet altijd erkenning voor
hun belangrijke bijdragen. Moedig de cursisten aan om dank-
baarheid te tonen voor de vrouwen die een zegen in hun leven
zijn geweest.

Exodus 3:1–10. Eerbied bevordert openbaring.
(15–20 minuten)

Laat de kinderen doodstil zijn en naar geluiden luisteren die ze
normaal gesproken niet horen. Vraag hen na een minuut welke
geluiden ze hebben gehoord. Wijs erop dat die geluiden er
altijd zijn, maar dat er bijzondere aandacht voor nodig is om ze
te horen. Vergelijk dit voorbeeld met het belang om naar de
influisteringen van de Heilige Geest te luisteren. Net zo goed
als er stilte nodig is om sommige geluiden te horen, moeten we
eerbiedig zijn om de invloed van de Heilige Geest te voelen.

Ouderling Boyd K. Packer heeft het volgende gezegd over het
belang van eerbied tijdens onze kerkbijeenkomsten:

Zet het woord eerbied op het bord en laat de cursisten aspecten
van eerbied opnoemen waardoor de geest van openbaring wordt
bevorderd (zoals reine gedachten, nederigheid, afleiding ver-
mijden, heilige muziek en nadenken over de Schriften). Vraag
hoe we door middel van eerbied inspiratie van onze Vader in de
hemel kunnen ontvangen.

‘Eerbied bevordert openbaring. (. . .)

‘De eerbied waar we het over hebben, moet niet gelijkge-
steld worden aan absolute stilte.’ (De Ster, januari 1992,
blz. 19–20.)

‘Er is gezegd: “Als je een man opleidt, leidt je een persoon
op; maar als je een vrouw opleidt, leidt je een heel gezin
op” (Dr. Charles D. McIver). Wij willen dat vrouwen
goed opgeleid zijn, want het kan gebeuren dat kinderen
de onwetendheid van hun moeder niet meer te boven
komen.’ (Men of Example [toespraak tot leerkrachten gods-
dienstonderwijs, 12 september 1975], blz. 9–10.)

Het boek Exodus
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Mozes toonde veel eerbied voor de Heer toen hij de berg opging.
Laat de cursisten Exodus 3:1 en 19:18 lezen en de twee namen
van deze berg van de Heer opzoeken.

Lees Exodus 3:2–6. Zeg dat de profeet Joseph Smith het woord
engel in vers 2 als volgt veranderde: ‘Daar verscheen hem de
aanwezigheid des Heren.’ Zorg dat zij begrijpen hoe belangrijk
het is om eerbied voor de Heer te hebben door hun te vragen
wat Mozes moest doen toen hij naar de brandende braamstruik
toeliep. Laat hen nadenken over een moment dat ze het gevoel
hadden dat ze op heilige grond stonden. Vraag hen waar ze zich
bevonden en hoe ze zich voelden.

Vertel dat we eerbied voor de Heer moeten hebben als we het
seminarie volgen en lees daarbij de volgende raad van president
Packer voor:

Laat de cursisten denken aan leermomenten waardoor ze de
nabijheid van onze hemelse Vader hebben gevoeld. Geef hun een
compliment voor hun bijdrage aan de geest in de klas door hun
eerbied. Getuig hoe belangrijk het is om altijd datgene te doen
waardoor de geest van eerbied tijdens hun studie van het evan-
gelie wordt uitgenodigd.

Exodus 3:7–10. Het leven van rechtschapenen doet ons vaak
aan het leven van de Heiland denken. (10–15 minuten)

Toen Mozes als profeet werd geroepen, zei de Heer tegen hem:
‘Gij zijt naar de gelijkenis van mijn Eniggeborene; en mijn Enig-
geborene is en zal zijn de Heiland, want Hij is vol genade waar-
heid’ (Mozes 1:6). Lees Deuteronomium 18:15 en leg uit dat de
profeet over wie Mozes profeteert, Jezus Christus is. De overeen-
komsten tussen het leven van Mozes en het leven van Jezus
Christus zijn interessant en leerzaam. U kunt een uitreikblad
maken van het schema aan het eind van dit lesidee. Laat de
kolom ‘Overeenkomsten’ blanco en laat die door de cursisten
tijdens de bespreking van de teksten invullen.

Dit lesidee kan op verschillende manieren gebruikt worden:

• Gebruik het hier als overzicht van het leven van Mozes.

• Gebruik het tijdens de bespreking van Exodus 17 als overzicht
van de wonderen die Mozes verrichtte.

• Deel de klas op in groepjes en wijs iedere groep onderdelen
van het schema toe. Laat hen de teksten over Mozes en de
Heiland lezen en vertellen welke overeenkomsten ze
gevonden hebben.

• Hang een groot schema in het leslokaal. Lees de eerste twee
of drie schriftuurplaatsen en zorg dat de cursisten de overeen-
komsten vinden. Moedig hen aan om zelf andere overeen-
komsten tijdens hun studie op te zoeken. Laat hen tijdens hun
studie van de boeken Exodus tot en met Deuteronomium het

‘Als we samenkomen om over de beginselen van het
evangelie te leren, moet dat in een geest van eerbied zijn.’
(De Ster, januari 1992, blz. 19.)

schema verder invullen en de teksten en overeenkomsten met
de andere cursisten bespreken.

Het is belangrijk dat de cursisten begrijpen dat alles van Jezus
Christus getuigt, ook het leven en de leringen van de profeten.
(Zie Jakob 7:10–11; Mozes 6:63.)

Exodus 3–4. De Heer helpt de mensen die een roeping
aanvaarden om Hem te dienen, en Hij kan onze persoonlijke
twijfels en onzekerheden wegnemen als wij Hem de kans
geven. (30–40 minuten)

Bedenk een zendingsoproep naar een land waar de cursisten
waarschijnlijk weinig over weten. Maak duidelijk dat de persoon
zonder collega werkzaam zal zijn. Lees de oproep aan de klas
voor en vraag:

• Wat zouden jullie ervan vinden als je een zendingsoproep
ontving naar een plaats waar je nog nooit van gehoord had?

• Waardoor zou je de moed krijgen om die roeping te aan-
vaarden?

Mozes Overeenkomsten Jezus Christus

Exodus 1:15–16, Beiden ontsnapten als Matteüs 2:13–16
22; 2:1–3 baby aan de dood. 

Exodus 3:7–10 Beiden werden geroepen 2 Nephi 6:17
om Israël te verlossen.

Mozes 1:1, 8, 11 Beiden werden door de Matteüs 4:8
geest weggevoerd naar een 
hoge berg, waar zij de 
koninkrijken van de wereld
aanschouwden.

Mozes 1:12–22 Beiden overwonnen Matteüs 4:3–11
confrontaties met Satan. 

Exodus 4:19 Beiden bleven in vrijwillige  Matteüs 2:19–20
ballingschap totdat de  
koningen die hen wilden 
doden, waren overleden.

Exodus 14:21 Beiden hadden macht over Marcus 4:37–39
de wind en de zee.

Exodus 16:15–18 Beiden hebben op wonder- Johannes 6:35
baarlijke wijze brood verschaft.

Exodus 17:5–6 Beiden hebben levensreddend Johannes 4:10–14
water verschaft.

Johannes 1:17 Beiden waren grote 3 Nephi 15:5–10
wetgevers.

Deuteronomium Beiden waren bemiddelaars 1 Timoteüs 2:5
9:16–20, 23–26 tussen God en het volk. 

Exodus 1–4
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Bespreek in het kort de roeping van Mozes in Exodus 3. Laat
Exodus 3:11–15 en 4:1–17 opzoeken en laat de cursisten opgave
A onder Exodus 4 in hun gids voor de cursist maken. Als zij de
opdracht hebben voltooid, bespreek dan hoe de Heer de zorgen
van Mozes hielp oplossen, en hoe de oplossingen van de Heer
een hulpmiddel voor ons kunnen bij het aanvaarden van een
moeilijke roeping. De volgende samenvatting kan nuttig zijn bij
de bespreking:

• Eerste zorg: ‘Wie ben ik dat ik zoiets kan doen?’ (Zie Exodus
3:11.) Vraag de cursisten wat Mozes volgens hen bedoelde.
Het antwoord van de Heer was een boodschap van bemoedi-
ging. (Zie vers 12.) Hij zou er zijn om Mozes te helpen.

• Tweede zorg: ‘Wat moet ik tegen de mensen zeggen als ze
vragen wie mij heeft gezonden?’ (Zie vers 13.) Vraag de cur-
sisten welke twee namen de Heer aan Mozes opgaf. (Zie vers
14–15.) Zorg dat ze begrijpen hoe belangrijk de titel ‘Ik ben’ is.
(Zie de toelichting bij Exodus 3:11–18 in Het Oude Testament:
Genesis–2 Samuël, blz. 85.) Vraag: Hoe ontvangen we de naam
van de Heer in deze tijd? Hoe kunnen we onze moeilijkheden
het hoofd bieden als we ons laten dopen en aan het avond-
maal deelnemen?

• Derde zorg: ‘Maar als zij mij niet geloven?’ (Exodus 4:1.)
Als antwoord op zijn zorg verrichtte de Heer een wonder met
de staf van Mozes. Vraag: Wat kan een staf symboliseren?
(Gezag.) Welk gezag ontving Mozes van Jetro in Midjan?
(Het priesterschap; zie LV 84:6.) Wat is het priesterschap?
(De bevoegdheid om in de naam van God te handelen.) Wat
maakt het uit als een zendeling weet dat hij bevoegd is om
God te vertegenwoordigen?

• Vierde zorg: ‘Ik ben geen goede spreker.’ (Zie Exodus 4:10.)
Laat de cursisten de reactie van de Heer in Exodus 4:11–12
opzoeken. Mozes aarzelde echter nog steeds om de woord-
voerder van God te worden. (Zie de toelichting bij Exodus
4:10–17 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 85–86,
om zorgen dat de cursisten begrijpen dat hij zich incapabel
voelde.) Vraag: Hoe reageerde de Heer op de gevoelens
van Mozes? (Zie vers 14–16.) Wat leren we daaruit over de
bezorgdheid en bereidwilligheid van de Heer om ons te
helpen?

Laat in Exodus 4:27–31 opzoeken hoe de Israëlieten reageerden
toen Mozes terugkeerde. Vraag de cursisten:

• Over welke roepingen of opdrachten kan iemand gevoelens
van angst of ongeschiktheid hebben? (Bijvoorbeeld: in het
openbaar spreken, dienstbetoonprojecten of zendingswerk.)

• Hoe helpt en sterkt de Heer ons bij het overwinnen van die
gevoelens? (Zie 1 Nephi 3:7; LV 60:2–4.)

Lees Leer en Verbonden 6:14, 20–24 of Moroni 10:3–5 en
bespreek de zegeningen die anderen van de Heer hebben ont-
vangen. Geef uw getuigenis dat de Heer ons zijn steun en
kracht zal geven als we die nodig hebben, en dat president
Thomas S. Monson heeft getuigd: ‘Wie God roept, die maakt
Hij ook bekwaam.’ (De Ster, juli 1987, blz. 38.)

Inleiding
Toen Mozes op zijn zending werd voorbereid, leerde hij dat niets
groter is dan Gods macht. (Zie Mozes 1:10, 13–15, 20–22, 33.)
Door deze kennis ontwikkelde hij het geloof om alles te doen
wat de Heer van hem verwachtte. De Israëlieten moesten dat-
zelfde geloof ontwikkelen om erop te vertrouwen dat God hen
veilig uit Egypte naar het beloofde land zou brengen. Door
enorm machtsvertoon gaf de Heer de Israëlieten de kans om dat
geloof te ontwikkelen. Toen ze Egypte verlieten, hadden ze vol-
doende kans gehad om erachter te komen dat hun God de ware
en levende God was en dat Hij almachtig is.

Toen de kerk in deze laatste dagen was hersteld, zei de Heer:
‘De zwakke dingen der wereld zullen voortkomen en de
machtige en sterke afbreken, opdat de mens niet bij zijn mede-
mens te rade zou gaan, noch in de arm des vlezes vertrouwen’
(LV 1:19). Dat is sinds het begin de werkwijze van de Heer
geweest. In de tijd van Mozes was Egypte het grootste land op
aarde op het gebied van rijkdom, opleiding, technologie, reken-
kunde en astronomie. Daartegenover waren het de Israëlieten
slaven die ongeschoolde arbeid verrichtten. Toen hij Farao aan-
sprak, was Mozes veertig jaar herder in de woestijn geweest. Hij
had geen volgelingen, status of macht. Maar hij had de Heer bij
zich en vertrouwde volledig op de macht van God. De Egypte-
naren hadden talrijke goden en beschouwden zelfs Farao als een
god, maar de Heer liet zien dat afgoden geen verlossende macht
hebben en dat alleen de mensen die op Hem vertrouwen daad-
werkelijk sterk en machtig zijn.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer kan ons van onze beproevingen en moeilijkheden

verlossen of ons de kracht geven om ze te doorstaan.
(Zie Exodus 6:6–7; zie ook Mosiah 24:13–14.)

• God is almachtig. (Zie Exodus 7:3–5, 10–12, 20; 8:5, 16, 24; 9:6,
10, 23; 10:13, 22; zie ook Exodus 11:4–7; 12:22–30.)

• Er zijn valse wonderen die niet van God afkomstig zijn.
(Zie Exodus 7:10–12, 22; 8:7, 18.)

• Wonderen komen uit geloof voort; ze veroorzaken geen
geloof. (Zie Exodus 8:19, 31–32; 9:7, 11, 34–35; 10:19–20;
zie ook Exodus 4:31; 11:10; LV 63:7–12.)

Exodus 5–10
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Lesideeën
Exodus 5. Waarom krijgen we soms met meer tegenstand te
maken als we proberen het goede te doen? (30–35 minuten)

Vraag de cursisten of ze ooit ervaren hebben dat ogenschijnlijk
slechte gevolgen uit goede werken voortkwamen. Laat een of
twee cursisten daar iets over vertellen. Laat Exodus 5 lezen en
vertellen wat Mozes en Aäron probeerden te doen en wat er
toen gebeurde. Laat hen in hun eigen woorden vertellen wat de
mensen tegen Mozes zeiden en wat Mozes tegen de Heer zei
(zie vers 21–23).

Vraag waarom de Heer Farao toestond om het voor Mozes
moeilijk te maken om zijn zending te volbrengen. Zorg dat zij de
volgende twee redenen goed begrijpen:

• Farao maakte gebruik van zijn keuzevrijheid. Hij bleef zich
verzetten totdat hij door de gevolgen van zijn beslissingen
overtuigd werd dat hij het woord van de Heer moest gehoor-
zamen, zoals in Exodus 3:19–20 geprofeteerd was.

• De Heer liet de Israëlieten zien dat zij alleen door zijn macht
uit Egypte werden verlost. (Zie Exodus 6:6–8.) Als de uittocht
uit Egypte alleen door een eenvoudige overeenkomst tussen
Mozes en Farao tot stand was gekomen, hadden de Israëlieten
weinig begrip gehad van de almacht en alwetendheid van
God. Toen de Israëlieten uiteindelijk Egypte verlieten, bestond
er geen twijfel over de macht waardoor zij waren verlost, zelfs
niet onder de Egyptenaren. (Zie Exodus 7:3–5; 8:10, 19, 22;
9:13–14, 29; 10:1–2; 11:4–7.)

Vraag de cursisten:

• Hoe zouden jullie je gevoeld hebben als je in die tijd onder de
Israëlieten had gewoond en de vele wonderen had gezien?

• Hoe reageerden de Egyptenaren op de plagen? (Zie Exodus
12:31–33.)

• Hebben jullie ooit hulp van de Heer gehad bij het overwinnen
van een probleem dat te moeilijk was om zelf op te lossen?

• Waarom was het belangrijk dat de Heer jullie de kans gaf om
zelf met het probleem te worstelen voordat Hij hulp bood?

• In hoeverre is jullie geloof in God door die worsteling beïn-
vloed?

• Lees Leer en Verbonden 121:1–8 en 122:5–9. Waarom laat de
Heer ons moeilijkheden ervaren in plaats van het ons gemak-
kelijk te maken, zelfs als wij proberen het goede te doen?

Geef uw getuigenis dat onze beproevingen een belangrijke rol
spelen in ons streven om als God te worden.

Exodus 7:1–22; 8:5–10, 16–24. Er zijn valse wonderen die
misleidingen van de mens of Satan, en niet van God zijn.
(10–15 minuten)

Laat een echt bankbiljet zien. Vraag of er cursisten zijn die weten
hoe je kunt vaststellen of het biljet echt is. Laat wat speelgoed-
geld of een duidelijk met de hand nagemaakt bankbiljet zien.
Vraag waarom het verschil tussen het echte en het ‘valse’ geld
duidelijk te zien is. Zet het woord vals op het bord en vraag wat
het woord betekent. (‘Nagemaakt of vervalst met een bedrieglijk

oogmerk’ of ‘in strijd met de werkelijkheid of de waarheid’.)
Vraag:

• Waarom worden mensen soms door vals geld voor de gek
gehouden?

• Waarom weet een jong kind niet dat speelgoedgeld niet
echt is?

• Waarom is ervaring met de realiteit belangrijk als we mis-
leiding willen vermijden?

Laat de cursisten Exodus 7:11, 22; 8:7 lezen en valsheden
opzoeken. Vraag: Hoe zijn mensen in staat om dergelijke trucs
in deze tijd uit te halen? Lees de toelichting bij Exodus 7:11–12
in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 87). Teken twee
kolommen op het bord; noem de ene Tovenaars en de andere God
(door middel van Mozes). Laat de cursisten Exodus 7:10–12, 19–22;
8:5–10, 16–24; 9:11 lezen en de misleiding van de tovenaars met
de macht van God vergelijken. Noteer waartoe Mozes en de
tovenaars in staat waren. Vraag:

• Waartoe waren de tovenaars in staat en hoe nuttig wat dat?

• Waartoe waren de tovenaars niet in staat?

Stel een aantal valsheden vast die Satan tegenwoordig gebruikt
om de mensheid te verwarren en ons in zijn macht te krijgen.
(Bijvoorbeeld: lust in plaats van liefde, priesterpolitiek in plaats
van priesterschap, burgerlijk huwelijk in plaats van eeuwig
huwelijk, en de wijsheid van de mens in plaats van de inspiratie
van God.) Laat de cursisten Moroni 7:16–19 lezen en opzoeken
hoe we goed van kwaad kunnen onderscheiden. Lees 1 Nephi
22:25–28 en bespreek hoe we macht kunnen krijgen over Satan
en zijn valsheden.

Exodus 7–10. Door de plagen in Egypte werd het geloof
van de Israëlieten versterkt, liet Farao de Israëlieten vrij en
kwam de geloofwaardigheid van de Egyptische goden in
het geding. Ook waren de plagen een symbool van de
verwoesting die de goddelozen bij de wederkomst van de
Heer zullen ondergaan. (45–55 minuten)

Voordat u met de les begint, laat u een aantal cursisten een een-
voudige tekening van iedere plaag maken, met de naam van de
plaag erbij. (Zie het schema in dit lesidee voor een opsomming
van de plagen.) Laat de cursisten hun tekeningen in willekeurige
volgorde ophangen. Laat de rest van de klas de tekeningen in
de juiste volgorde hangen. (Als ze zich vergissen, zullen ze dat
tijdens de volgende activiteit corrigeren.)

Teken op het bord het schema dat te vinden is in activiteit B
onder Exodus 7–10 in de gids voor de cursist. Geef de verschil-
lende tekstblokken over de plagen aan de cursisten of aan
groepjes cursisten. Laat de cursisten de teksten lezen en verslag
uitbrengen over wat ze hebben geleerd. Laat hen tijdens hun
verslag de tekeningen zo nodig alsnog in de goede volgorde
hangen. Na ieder verslag laat u de cursisten hun indrukken of
vragen over de gebeurtenissen weergeven.

Leg uit dat Farao de Israëlieten liet gaan, maar dat de plagen ook
een ander doel hadden. Bespreek de informatie in de toelichting
bij Exodus 7–10 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 87)
en het volgende schema. (Bespreek de informatie in de kolom
over hedendaagse profetieën nog niet.)
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Bespreek de volgende vragen:

• Welke plagen konden de Egyptenaren nadoen?

• Waarom zouden de meeste plagen met de natuur te maken
hebben, zoals de rivier en de dieren?

Plagen Egyptische goden Overeen-
komsten in 
hedendaagse
profetieën

1. Water verander- Hapi (of Hopi) – heerste over  Zie Openbaring 
de in 7:17–25)  de wateren van de Nijl,  8:8; 16:3–6
bloed (zie Exodus die als heilig werd beschouwd.
7:17–25)

2. Kikvorsen (zie   Heqt (of Heket) – godin Zie Openbaring 
Exodus 8:2–6) met een kikvorsenhoofd 16:12–14

3. Muggen Seth – god van de aarde;  
(zie Exodus werd in muggen veranderd
8:16–17)

4. Steekvliegen Waarschijnlijk Uachit – door Zie Leer en  
(zie Exodus een vlieg gesymboliseerd Verbonden  
8:16–17) 29:18–20

5. Veepest Apis en Mnevis – goden in 
(zie Exodus de gedaante van een stier;  
9:2–7) Hathor – godin met een 

koeienkop; Chnoem – een god  
in de gedaante van een ram

6. Zweren (zie  Sechmet – een godin met   
Exodus 9:8–11) macht over ziekten; Soenoe –  

de god van pestilentie; Isis –  
een godin van genezing

7. Hagel en vuur Noet – de godin van de  Zie Openbaring 
(zie Exodus lucht; Osiris – de god van de  8:7
9:22–26) oogst en vruchtbaarheid

8. Sprinkhanen Osiris – de god van de oogst   Zie Openbaring 
(zie Exodus en vruchtbaarheid 9:3
10:12–15)

9. Duisternis Chepri, Re (of Ra) en Amon –  Zie Openbaring 6:12;
(zie Exodus zonnegoden Leer en Verbonden  
10:21–23) 45:42; Matteüs naar 

Joseph Smith 1:33

10. Dood van de Farao – werd als een god  
eerstgeborenen  beschouwd, maar had niet de   
(zie Exodus macht om zijn eigen zoon van   
12:12–30) de dood te redden; Isis – godin  

die kinderen beschermde.

• Wanneer liet de Heer de plagen alleen over de Egyptenaren
komen en niet over de Israëlieten? (Zie Exodus 8:22.)

• Wat moesten de Israëlieten van de plagen leren? 
(Zie Exodus 6:1–8.)

• Als jij een van de Egyptenaren was geweest, hoe zouden de
plagen dan je mening over jullie goden veranderd hebben?
(Zie Exodus 7:17; 8:22; 9:13–16.)

• Na welke plaag zouden jullie de Israëlieten hebben laten
gaan?

• Als jij een van de Israëlieten was geweest, hoe zouden die
wonderen dan jouw gevoelens ten opzichte van de God van
Israël hebben beïnvloed?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 84:96–97 lezen en overeen-
komsten met Exodus 7–10 opzoeken. Bespreek de teksten in de
kolom van de hedendaagse profetieën in het schema. Vraag wat
de Heer voor de Israëlieten deed om hen van de plagen te ver-
lossen. (Zie Exodus 8:22–23.) Lees 2 Nephi 6:13–15 en zoek op
wie er van de verwoestingen in de laatste dagen gevrijwaard
zullen blijven. Vraag de cursisten wat de mensen die in Christus
geloven, moeten doen om verlost te worden. (Zie LV 133:7–11.)

Getuig hoe belangrijk het is om geen deel te hebben aan de god-
deloosheid in de wereld, hoewel we voorlopig nog wel aan de
verleidingen blootgesteld zullen worden.

Exodus 7–10. Wonderen kunnen ons geloof versterken,
maar zij kunnen geen geloof of getuigenis teweegbrengen.
(10–15 minuten)

Neem een blanco vel papier, nog zo’n vel papier met kleine
letters erop en een vergrootglas mee naar de les. Zet vergrootglas
en tekst op papier op het bord.

Laat het blanco vel papier zien. Laat een cursist voor de klas
komen en met het vergrootglas de kleine letters opzoeken en
lezen. Als de cursist dat even geprobeerd heeft, vraagt u waarom
hij of zij de tekst op het papier niet kan lezen. Geef de cursist het
vel papier met de kleine letters en laat hem of haar de tekst op
het papier lezen. Als de cursist die heeft gevonden en gelezen,
zet dan de zinsneden op het bord in onvolledige vergelijkingen,
zoals in het voorbeeld. Zeg dat ze vandaag zullen ontdekken wat
het vergrootglas en het papier met Mozes en Farao te maken
hebben.

Vergrootglas = _________________________________

Tekst op papier = _______________________________

Het boek Exodus

70



Stel de volgende vragen:

• Als de huidige profeet zo’n wonder zou verrichten, zou dat
ons geloof in hem als profeet vergroten? Waarom?

• Zou iedereen er net zozeer als jullie van overtuigd zijn dat hij
een profeet is? Waarom niet?

Laat de cursisten Exodus 7:13–14; 8:15–19; 9:7–12; 10:27; 11:1–10
lezen. Vraag waarom de wonderen Farao niet van de waarheid
overtuigden. Lees Leer en Verbonden 63:7–12 met de cursisten
en bespreek wat de Heer over wonderen en geloof heeft gezegd.
Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Bruce R.
McConkie, die toen lid van het Quorum der Twaalf Apostelen
was:

Vestig de aandacht op de twee onafgemaakte vergelijkingen en
vraag de cursisten hoe ze die zouden afmaken. Vraag:

• Wat heb je aan een vergrootglas als er niets op papier staat?

• Hoe nuttig zijn wonderen voor mensen die, net als Farao,
opstandig zijn en niet geloven?

Zorg dat zij begrijpen dat de tekst op papier, hoe klein ook, ons
geloof voorstelt en dat het vergrootglas een wonder of teken
voorstelt. Net als een vergrootglas de letters groter maakt,
kunnen wonderen ons geloof vergroten. Wonderen kunnen
echter geen geloof tot stand brengen, net zo min als een ver-
grootglas tekst kan produceren. Herinner hen eraan dat ‘tekenen
zullen hen volgen, die geloven’ (LV 84:65; zie ook LV 58:64).

Inleiding
Nephi heeft gezegd dat vanaf het begin der aarde alles is
gegeven om Jezus Christus en zijn verzoening te symboliseren.
(Zie 2 Nephi 11:4.) Toen God bijvoorbeeld Abraham het gebod
gaf om zijn zoon Isaak te offeren, was dat een zinnebeeld onze
hemelse Vader die zijn eniggeboren Zoon offerde. (Zie Jakob 4:5.)
Jozef, die naar Egypte werd verkocht, was ook een zinnebeeld
van Christus en zijn bediening. (Zie Genesis 47:14–25.)

In Exodus 11–13 staat een van de diepzinnigste zinnebeelden van
Jezus Christus – het Pascha. De bevrijding van de Israëlieten uit
Egypte is niet alleen een van de indrukwekkendste gebeurte-
nissen in de geschiedenis, maar heeft ook symbolische betekenis.

Exodus 11–13

‘Er staat niets in de wet van het geloof dat wonderen
geloof voortbrengen. Tekens volgen; zij gaan er niet aan
vooraf.’ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 delen
[1966–1973], deel 1, blz. 632.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer gebruikt symbolen en verordeningen zoals het

Pascha en het avondmaal om ons aan zijn grote werken, in het
verleden en de toekomst, te herinneren. (Zie Exodus 12:5–7,
13, 43–50.)

• De Heer stelt de getrouwen en gehoorzamen in staat om te
ontsnappen aan de lichamelijke en geestelijke verwoestingen
die de goddelozen ten deel zullen vallen. (Zie Exodus 12:23;
zie ook LV 89:18–21.)

• Het Pascha was een symbool van de verzoening van Jezus
Christus.

a. Het Pascha, dat de Israëlieten altijd indachtig moesten zijn,
stelde het begin van een nieuw leven voor. Door de ver-
zoening, die we altijd indachtig moeten zijn, krijgen we een
nieuw geestelijk leven. (Zie Exodus 12:1–2, 14; zie ook
Alma 11:45; Moroni 4:3.)

b. Het lam was een symbool van Jezus Christus, ‘het lam
Gods’. (Zie Exodus 12:3; zie ook Johannes 1:29–36.)

c. Het lam was mannelijk en ‘gaaf’ (zonder onvolmaakt-
heden) en is een symbool van de volmaaktheid van
Christus. (Zie Exodus 12:5; zie ook Hebreeën 4:15.)

d. Het lam werd gedood. Zijn bloed is een symbool van het
bloed van Jezus Christus. (Zie Exodus 12:6–7, 13; zie ook
Alma 21:9.)

e. De afgoden van Egypte werden veroordeeld en vernietigd,
als symbool dat de verzoening van Christus het kwaad
overwint. (Zie Exodus 12:12.)

f. De dood van de eerstgeborenen in Egypte leidde tot de
bevrijding van de Israëlieten. Door de dood van Christus,
de Eerstgeborene van God, worden wij geestelijk verlost.
(Zie Exodus 12:12; 13:14–15; zie ook Kolossenzen 1:13–18;
LV 93:21.)

g. De ‘verderver’ sloeg de Israëlieten over. Door de ver-
zoening worden wij van de macht van Satan verlost.
(Zie Exodus 12:21–23, 26–27.)

h. Met het Pascha begon de reis van de Israëlieten naar het
beloofde land. Christus leidt ons naar het celestiale konink-
rijk. (Zie Exodus 12:25; zie ook Alma 37:45.)

i. Er mocht geen botje van het lam gebroken zijn, net als
Jezus geen gebroken beenderen zou hebben. (Zie Exodus
12:46; zie ook Psalmen 34:20; Johannes 19:31–36.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 13, ‘Het Pascha’, is een
historisch verhaal over de symboliek van het Pascha.

(Zie Videolessen: Oude Testament voor lesideeën).
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Exodus 11–12. Door gehoorzaamheid aan Gods geboden
en aan de raad van zijn profeten kunnen wij geestelijk en
lichamelijk beschermd worden. (25–35 minuten)

Vraag de cursisten:

• Als de profeet zou zeggen dat er een ramp in ons gebied zou
plaatsvinden en dat iedereen die naar het kerkgebouw zou
gaan, gered zou worden, zouden jullie dan gaan? Waarom?

• Zouden er mensen zijn die niet zouden gaan?

• Welke redenen zouden zij hebben?

Herinner de cursisten aan de eerste negen plagen in Egypte.
(Zie Exodus 7–10.) Laat Exodus 11:4–10 lezen en opzoeken wat
de laatste plaag was. Vraag:

• Hoe reageerde Farao op de waarschuwing van Mozes?
(Zie Exodus 11:10.)

• Waarom zou Farao de waarschuwingen van Mozes in de
wind hebben geslagen, hoewel toch al zijn profetieën uit
waren gekomen?

Laat de cursisten Exodus 12:1–28 lezen en opzoeken wat de
Israëlieten moesten doen om ervoor te zorgen dat de ‘verderver’
aan hun huis zou voorbijgaan. (NB: De symboliek van het Pascha
staat in het lesidee voor Exodus 12.) Zet hun bevindingen op
het bord. Laat hen Exodus 12:29–30 lezen en opzoeken wat er
gebeurde met de mensen die niet gehoorzaam waren. Lees en
vergelijk met de cursisten Exodus 11:4–8 en 12:31–41. Vraag:
Wat staat er in deze teksten over de profetieën die de Heer door
middel van zijn profeten geeft?

Laat een plaat van de profeet Joseph Smith zien en vraag de
cursisten naar een aantal waarschuwingen die God ons in deze
tijd heeft gegeven. (Zie LV 1:1–17.) Laat de cursisten Leer en Ver-
bonden 89:4–9, 18–21 lezen en bespreken waardoor mensen in
deze tijd worden vernietigd en wat we daar volgens de Heer
aan moeten doen. (U kunt het laatste conferentieverslag in de
Liahona of de brochure Voor de kracht van de jeugd bestuderen en
enkele specifieke waarschuwingen en raadgevingen van de
Heer bespreken.) Vraag:

• Waarom negeren sommige mensen de waarschuwingen en
raadgevingen van de God?

• Wat is er door de eeuwen heen gebeurd met de mensen die
de raad van de Heer, gegeven bij monde van zijn profeten,
genegeerd hebben?

Vraag cursisten welke zegeningen zij hebben ontvangen omdat
ze de profeten en andere leiders van de Heer hebben gevolgd.

Symboliek in de Schriften. Als we de symboliek in de
Schriften begrijpen – en waarom de Heer die gebruikt en hoe
we die kunnen uitleggen – zal dat onze studie van Exodus en
de rest van het Oude Testament bevorderen. (15–20 minuten)

NB: Voordat u dit lesidee behandelt, bestudeert u achtergrondin-
formatie C in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 91–96).
Bestudeer vooral afdeling C–3, ‘Waarom gebruikt de Heer zoveel
figuurlijke beeldspraak in de Schriften?’.

Neem voorwerpen, tekeningen of platen mee naar de les met
symbolen die de cursisten waarschijnlijk herkennen. Vraag hen
wat de voorwerpen en platen gemeen hebben. Als ze ontdekken
dat het allemaal symbolen zijn, zeg dan dat er veel symboliek in
de Schriften wordt gebruikt – vooral in het Oude Testament.

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Bruce R.
McConkie, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Vraag de cursisten waarom de Heer symboliek en beeldspraak in
de Schriften gebruikt. Zet hun antwoorden op het bord. Laat hen
2 Nephi 11:4 en Mozes 6:63 lezen. Vraag wat het belangrijkste
doel van symboliek in de Schriften is.

Bespreek met de cursisten de informatie in ‘Enkele richtlijnen om
de typeringen en de symbolen van het Oude Testament te inter-
preteren’ in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, (blz. 92–95).
Dit onderdeel heeft zes onderafdelingen. Zet de kopjes van de
onderafdelingen op het bord en gebruik ze als hulpmiddel bij de
bespreking van dit materiaal.

Laat de cursisten de richtlijnen voor het uitleggen van symbolen
in de Schriften op een kaartje zetten en dat in hun Schriften
bewaren als hulpmiddel tijdens hun studie van het Oude Testa-
ment. Zeg dat ze de kans zullen krijgen om het geleerde te
gebruiken als ze het Pascha in Exodus 12–13 bestuderen.

Exodus 12. Het Pascha was een symbool van het offer
en de verzoening van Jezus Christus. (35–45 minuten)

Als u het Pascha behandelt, kunt u zich als iemand uit het Oude
Testament kleden of iets te eten meenemen wat met het Pascha
te maken heeft, zoals ongedesemd brood. U kunt ongedesemd
brood maken door 250 ml water, 500 gram bloem en een derde
theelepel zout te vermengen. Rol het deeg uit op een ingevette
bakplaat. Het deeg moet ongeveer een halve centimeter dik zijn.
Bak het geheel op 175 graden totdat het lichtbruin is.

NB: U kunt ook crackers gebruiken. Die zijn ook ongedesemd en
u kunt ze gewoon kopen.

Neem een plaat van een lam mee naar de les of teken een lam
op het bord, en neem twee of drie voorwerpen mee waarmee
iemands leven gered kan worden, zoals een reddingsvest, een
EHBO-doos, een autostoeltje, een parachute, een gasmasker,
een autogordel of een helm. Laat de voorwerpen zien en vraag:

S  M  T  W  TH  F  S

‘De Heer gebruikt gelijkenissen om in onze gedachten de
eeuwige waarheid te concretiseren die wij moeten aan-
vaarden en geloven om verlost te worden, om hun ware
betekenis en het belang ervan zo te onderstrepen dat wij
die nooit zullen vergeten, en om onze aandacht steeds
opnieuw op deze verlossende waarheden te vestigen.
Abstracte beginselen kunnen gemakkelijk vergeten of over
het hoofd gezien worden, maar visuele en feitelijke erva-
ringen worden zodanig in het verstand gegrift dat ze nooit
meer verloren gaan.’ (The Promised Messiah: The First
Coming of Christ [1978], blz. 377.)
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Met welke van deze voorwerpen kan een leven gered worden?
Bespreek in het kort hoe deze voorwerpen een leven kunnen
redden, laat vervolgens de plaat van het lam zien en vraag:

• Hoe werden de eerstgeboren Israëlieten door het bloed van
het lam gered?

• Wie wordt in de Schriften ook als ‘Lam’ aangeduid?

• Hoe heeft dat Lam de mensheid gered?

Lees Exodus 12:1–13 met de cursisten en vraag:

• Wie werd door het lam gered? Hoe?

• Wat moesten de Israëlieten volgens vers 8 nog meer eten?

Zet lam, ongezuurde broden en bittere kruiden op het bord en vraag
de cursisten waarom de Heer deze ongebruikelijke dingen van
de Israëlieten verwachtte. Gebruik de toelichtingen bij Exodus
12:8–10; 12:14; en 12:18–20 in Het Oude Testament: Genesis–2
Samuël (blz. 100–101) om hen te laten begrijpen dat de symbolen
van het Pascha de Israëlieten aan hun gevangenschap in Egypte
herinnerden en aan de manier waarop de Heer hen had bevrijd.

Toon de volgende plaat en vraag wat het doel van het lam was,
behalve de herinnering aan de bevrijding uit Egypte.

Laat de cursisten Exodus 12:3–28, 43–50 lezen. Bespreek de
elementen van het Pascha die ons op symbolische wijze iets over
de verzoening van Jezus Christus leren, en zet ze op het bord.
Moedig de cursisten aan om de vaardigheden te gebruiken die
ze hebben geleerd om de symboliek in de Schriften te begrijpen.

Lees Exodus 12:24 met de cursisten en vraag hen of we het
Pascha in deze tijd nog in acht nemen. Lees de volgende
uitspraak voor van president Boyd K. Packer, waarnemend
president van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Geef uw getuigenis dat wij, net als de eerstgeborene Israëlieten
door het bloed van het lam werden verlost, wij door het bloed
van het Lam Gods, Jezus Christus, verlost zullen worden – als
we getrouw zijn. Moedig de cursisten aan om tijdens het avond-
maal altijd aan de Heiland en zijn verzoening te denken.

Exodus 13:1–6. Zonder de verzoening van Jezus Christus
zouden we uit de tegenwoordigheid van God worden
uitgesloten en voor eeuwig in ellende vertoeven.
(Zie 2 Nephi 9:7–9.) (30–35 minuten)

Om ervoor te zorgen dat de cursisten de verzoening begrijpen,
laat u hen opgave A onder Exodus 13 in hun gids voor de cursist
uitvoeren.

Inleiding
In Exodus 14–15 staat meer over de wonderen die de Heer voor
de Israëlieten verrichtte, waaronder de splijting van de Schelfzee
en de zuivering van het water in Mara. Als u dit tekstblok en het
volgende (Exodus 16–17) leest, let er dan op hoe snel het volk
van vreugde, door hun wonderbaarlijke bevrijding uit Egypte,
overging in mopperen over de woestijn, totdat het zelfs terug
wilde naar Egypte. Het was klaarblijkelijk gemakkelijker om de
Israëlieten uit Egypte te krijgen dan om Egypte uit de Israëlieten
te krijgen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer heeft de macht om ons van gevaar te verlossen en

in onze lichamelijke en geestelijke behoeften te voorzien.
(Zie Exodus 14:13–31; zie ook Exodus 16:2–30; 17:2–14.)

Lesideeën
Exodus 14:5–31. De Heer heeft de macht om zijn volk te
verlossen. (25–30 minuten)

Vraag de cursisten of ze zich ooit in een ogenschijnlijk hopeloze
situatie hebben bevonden, zonder enige oplossing in zicht. Als
de ervaringen gepast zijn en niet te persoonlijk of gevoelig, kunt
u een of twee cursisten iets over hun ervaring laten vertellen.

Exodus 14–15

‘De wet van offerande ging met de kruisiging in vervul-
ling. De Heer stelde in plaats daarvan het avondmaal in.
Die verordening zullen we voor eeuwig in acht nemen!’
(De Ster, juli 1996, blz. 19.)
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Laat de cursisten Exodus 14:5–12 lezen en opzoeken in welke
moeilijke situatie de Israëlieten zich bevonden en waarom
ze zich hopeloos voelden. Laat de cursisten om de beurt twee
of drie verzen van Exodus 14:13–31 voorlezen om erachter
te komen hoe de Israëlieten uit die situatie werden gered.
Onderbreek af en toe om belangrijke woorden en zinsneden
te bespreken die de cursisten in hun eigen leven kunnen
gebruiken om met de hulp van de Heer problemen op te lossen.
U kunt nadruk op de volgende punten leggen:

• Vers 13: ‘Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des
Heren zien.’ We reageren soms te snel, onder invloed van onze
angsten, en nemen dan een verkeerde beslissing. Angst is
het tegenovergestelde van geloof. Vraag: Wat betekent ‘houdt
stand’? Hebben we het ooit zo druk of werken we soms zo
hard aan onze problemen dat we niet de tijd nemen om de
Heer erbij te betrekken?

• Vers 14: ‘De Here zal voor u strijden.’ Zelfs toen zij tegen Hem
klaagden, bleef de Heer zijn verbondsvolk genadig. Hij helpt
hen die zich bekeren en zijn geboden onderhouden.

• Vers 15–18. In Leer en Verbonden 8:2–3 staat dat Mozes, toen
de Heer hem gebood om dit wonder te verrichten, die open-
baring op dezelfde manier ontving als wij meestal openba-
ringen ontvangen – in het verstand en het hart, door de macht
van de Heilige Geest. Er kwam geen spectaculaire stem uit
de hemel die de wateren onmiddellijk spleet.

• Vers 15. Let op dat het eerste gebod tijdens het wonder,
voordat het water begon te splijten, luidde dat zij moesten
opbreken. Daaruit blijkt dat geloof aan het wonder vooraf-
gaat.

• Vers 19–20. De wolkkolom, die de Geest van de Heer ver-
tegenwoordigde, verduisterde het zicht van de vijand maar
gaf licht aan de Israëlieten.

• Tijdens dit wonder had de profeet veel van de Heer ont-
vangen. Wij kunnen geloof hebben in de macht die de Heer
aan zijn profeten heeft gegeven.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat de Heer de problemen soms
niet wegneemt, maar ons de kracht geeft om ze te kunnen door-
staan. (Zie Mosiah 24:14–15.) Geef uw getuigenis dat de Heer,
als wij geloof in Hem en zijn wil hebben, ons uit ogenschijnlijk
hopeloze situaties kan redden. U kunt tot slot de cursisten
opgave A onder Exodus 14 in hun gids voor de cursist laten
maken.

Exodus 14:19–20. Jezus Christus is het licht van de wereld
en zal ons leiden als wij Hem volgen. (15–20 minuten)

Laat een plaat of een tekening van een vuurtoren zien en vraag
wat het doel daarvan is. Laat de cursisten in Exodus 13:20–22
opzoeken wat de Heer aan de Israëlieten gaf om hen te leiden.
Zeg dat deze wolkkolom en vuurkolom de aanwezigheid van de
Heer vertegenwoordigden. Vraag: Waarom was de aanwezig-
heid van de Heer beter dan een vuurtoren? (Een vuurtoren geeft
alleen licht, maar de kolom ging hun voor.) Laat de cursisten
Exodus 14:19–20 lezen. Vraag in welk opzicht de aanwezigheid

van de Heer nog meer beter was dan een vuurtoren. (De recht-
schapenen werden tegen de goddelozen beschermd?) Bespreek
waarom deze ervaring van de Israëlieten symbolisch voor onze
aardse ervaring kan zijn.

Laat de cursisten de volgende teksten bestuderen en bespreken
wat de Heer ons in deze tijd heeft gegeven dat op deze vuur-
kolom lijkt:

• Psalmen 119:103–105 (de Schriften)

• Johannes 14:26 (de Heilige Geest)

• 2 Korintiërs 6:17 (de geboden, die ons van de goddelozen
onderscheiden)

• 3 Nephi 15:12; 18:15–16 (de voorbeelden van Christus en
rechtschapen heiligen; gebed)

• Leer en Verbonden 84:45–46 (het licht van Christus, ons
geweten)

Sommige jonge mensen vinden misschien dat het moeilijk is om
het licht of de leiding van God te onderscheiden – van het advies
van de wereld of Satan – omdat we in deze tijd geen vuurkolom
hebben om ons naar te richten. Vraag de cursisten wie de Israë-
lieten volgden voordat de wolk verscheen. (Mozes.) Lees Leer
en Verbonden 21:4–6 met de cursisten. Vraag hen wie de profeet
volgt en wat de Heer de mensen heeft beloofd die de heden-
daagse profeet volgen.

Er zijn verscheidene lofzangen over de leiding die we van
de Heer ontvangen. Overweeg een van de volgende met de 
cursisten te lezen of te zingen:
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• ‘Verlosser van Israël’ (lofzang 6)

• ‘Leid ons, o Gij goede Meester’ (lofzang 50, 51)

• ‘Leid vriend’lijk Licht’ (lofzang 66)

• ‘Leer mij te wand’len in ’t licht van de Heer’ (lofzang 198)

Exodus 15. Wij moeten ten opzichte van de Heer onze
dankbaarheid uiten voor onze zegeningen. (25–30 minuten)

Vraag een cursist hoe hij of zij zich voelde na het bereiken van
een belangrijk doel of na een succesvolle prestatie. Laat de
cursist enige details van die ervaring vertellen en precies aan-
geven wat hij of zij gedaan heeft om dat te vieren. Vraag de cur-
sisten: Wat is een van de belangrijkste dingen die wij behoren
te doen als wij iets goeds in ons leven willen vieren?

Laat de cursisten Exodus 15:1–21 lezen en opzoeken hoe Mozes
de tocht door de Schelfzee vierde. Bespreek een aantal van de
volgende vragen:

• Is zingen een gepaste uiting van dankbaarheid? Waarom?
(Zie LV 25:12.)

• Wat is je lievelingsgedeelte van het lied van Mozes?

• Hoe zou de Heer Zich voelen als wij geen dankbaarheid voor
onze zegeningen tonen? (Zie LV 59:21.)

Lees de volgende uitspraak voor van president Ezra Taft Benson,
die destijds president van het Quorum der Twaalf Apostelen
was:

Laat de cursisten Exodus 15:22–24 lezen en opzoeken waar de
Israëlieten over ‘morden’. Vraag:

• Hoeveel tijd was er na de ervaring bij de Schelfzee voorbij-
gegaan? (Ongeveer drie dagen; zie vers 22.)

• Wat zou de Heer van hun kortstondige geloof en dankbaar-
heid gevonden hebben?

Ouderling Neal A. Maxwell, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd:

‘De profeet Joseph heeft ooit gezegd dat ondankbaarheid
een van de grootste zonden van de heiligen der laatste
dagen zou zijn. Ik neem aan dat de meesten van ons dat
niet als een ernstige zonde beschouwen. Wij hebben de
neiging om tijdens onze gebeden – onze smeekbeden tot
de Heer – om meer zegeningen te vragen. Soms denk ik
dat we meer van onze gebeden aan dankbaarheid moeten
wijden voor alle zegeningen die we al hebben ontvangen.
Uiteraard hebben we de dagelijkse zegeningen van de
Heer nodig. Maar als wij zondigen inzake het gebed,
komt dat volgens mij omdat we geen dankbaarheid voor
onze dagelijkse zegeningen uiten.’ (The Teachings of Ezra
Taft Benson, blz. 364; zie ook LV 25:12; 59:21; 78:19.)

Vraag de cursisten naar voorbeelden van geloof en dankbaar-
heid die zij om zich heen hebben gezien. Moedig hen aan om
tijdens hun persoonlijke gebed de tijd te nemen om over hun
zegeningen na te denken en hun dankbaarheid daarvoor uit
te spreken. Laat de cursisten een hedendaagse lofzang uitkiezen
waarin dankbaarheid ten opzichte van de Heer tot uiting komt,
zoals ‘Tel uw zegeningen’ (lofzang 163). Zing of lees die lofzang
met de klas.

Inleiding
Er was pas een maand voorbijgegaan sinds de Israëlieten
Egypte hadden verlaten. (Zie Exodus 16:1.) Ondanks hun voort-
durende gemor bleef de Heer zijn bevrijde kinderen geduldig
leiden. Hij voorzag op wonderbaarlijke wijze in hun behoeften
en beschermde hen tegen hun vijanden.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij morren of klagen over leerstellingen, werkwijzen en

leiders, morren wij eigenlijk tegen de Heer. (Zie Exodus 16:8.)

• Het manna en het water dat de Israëlieten op wonderbaarlijke
wijze ontvingen, waren een symbool van Jezus Christus en
onze afhankelijkheid van Hem. (Zie Exodus 16:2–30; 17:1–7;
zie ook Johannes 4:5–14; 6:31–58.)

Exodus 16–17

‘Morren lijkt de natuurlijke mens zo gemakkelijk af te
gaan. (. . .)

‘(. . .) Mensen die morren, zijn kort van memorie. Toen de
Israëlieten in de Sinaï aankwamen en vervolgens door-
reisden naar het heilige land, hadden zij soms honger en
dorst. Maar de Heer redde hen, hetzij door het plotseling
verschijnen van kwartels, hetzij door water dat uit een
steen kwam. (Zie Numeri 11:31; Exodus 17:6.) Vindt
u het ook niet vreemd, broeders en zusters, dat zij die
het slechtste geheugen hebben, het meeste eisen?! Maar
wanneer men zich niet kan herinneren waarmee men
gezegend is, is het moeilijk om alles in het juiste perspec-
tief te zien.

‘Dit indringende vers in het Oude Testament herinnert
ons eraan wat er werkelijk aan de hand is:

‘“Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God,
u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid, om 
u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde
te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn
geboden zoudt onderhouden” (Deuteronomium 8:2).’
(Zie De Ster, januari 1990, blz. 76–77.)
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Lesideeën
Exodus 16–17. De wonderen van het water, het manna en de
kwartels leren ons iets over de Heer en de manier waarop
Hij met zijn kinderen omgaat. Als we de beginselen van deze
verhalen toepassen, kunnen we dichter tot Hem naderen.
(10–15 minuten)

Vraag waarom mensen klagen en morren over wat de Heer van
hen verwacht. Als u deze vraag hebt behandeld, of tijdens de
bespreking, vraagt u de cursisten wat zij over de Heer weten
waaruit blijkt dat het nogal onverstandig is om tegen Hem te
morren. Zeg dat zij een aantal ervaringen van Mozes en de Israë-
lieten zullen bestuderen waardoor wij te weten kunnen komen
hoe de Heer met zijn kinderen omgaat en ons kan helpen
getrouwer te zijn.

Deel de klas op in drie groepjes en geef iedere groep een van de
volgende tekstblokken:

• Exodus 16:1–13

• Exodus 16:14–31

• Exodus 17:1–7

Laat iedere groep zijn tekstblok bestuderen en over het volgende
verslag uitbrengen:

• Wat zij over de omgang van de Heer met de Israëlieten
hebben geleerd.

• Hoe we het geleerde kunnen toepassen om ons geloof te
vergroten en ons verlangen te versterken zodat we de Heer
zonder morren zullen gehoorzamen.

U kunt elk groepje om de beurt helpen. Als de groepjes hun
verslag hebben uitgebracht, geeft u uw ideeën en getuigenis over
wat u uit deze verhalen hebt geleerd.

Exodus 16:1–17:7. De Heer leerde de Israëlieten veel met
de wonderen met het water, het manna en de kwartels.
(20–30 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat zij een grote groep mensen,
die jarenlang in de woestijn gaat rondreizen, van voedsel moeten
voorzien. Vraag wat zij zouden doen als zij niet al het benodigde
voedsel en water konden meenemen en dat er onderweg geen
mogelijkheden waren om iets te kopen. Na een korte bespreking
van de problemen vraagt u: Hoe kunnen we dit probleem verge-
lijken met de Israëlieten in de woestijn en de manier waarop
Mozes hen van voedsel moest voorzien?

Zet de tekstblokken Exodus 16:1–13; Exodus 16:14–31; en Exodus
17:1–7 op het bord. Deel de cursisten op in drie groepjes en laat
iedere groep een van de volgende tekstblokken lezen. Laat hen
verslag uitbrengen over hun antwoord op de volgende vragen:

• Wat was het wonder?

• Wat leerden de Israëlieten?

• In hoeverre zijn die lessen op ons van toepassing?

Vraag de klas in welk opzicht die wonderen de Heiland symboli-
seren. Laat hen Johannes 6:48–51 lezen en opzoeken wie het

brood des levens is. Lees 3 Nephi 20:8–9 en vraag hoe de Heer
geestelijk voedsel en water aan de leden van de kerk verschaft.
Zorg dat de cursisten begrijpen dat wonderen het getuigenis
van de gelovigen kunnen sterken, maar dat de ongelovigen er
geen getuigenis door kunnen krijgen. Geef uw getuigenis dat de
Heer ons liefheeft en dat Hij voor onze geestelijke en materiële
behoeften zorgt als wij getrouw zijn.

Exodus 17:8–13. Wij moeten de mensen steunen die door de
Heer zijn geroepen om zijn kerk te leiden. (15–20 minuten)

Laat een cursist voor de klas komen. Vraag of hij of zij de Bijbel
wil steunen en omhooghouden. Als hij of zij ‘ja’ antwoordt, zeg
dan dat u daar blij mee bent en dat u hem of haar de kans zal
geven om die steun te tonen.

Laat de cursist in iedere hand een bijbel vasthouden en beide
armen uitstrekken totdat ze op ooghoogte zijn. Zeg tegen de
cursist dat als hij of zij de bijbels vijftien minuten lang in die
positie kan houden, dat een groot voorbeeld voor de rest van de
klas zal zijn. Als de cursist moe wordt, vraag dan of hij of zij
hulp nodig heeft. Laat twee andere cursisten naar voren komen
om de armen van de eerste cursist omhoog te houden. Vraag:

• Hoe lang zouden jullie die bijbels omhoog kunnen houden als
iemand anders je armen ondersteunt?

• Hoe lang zou je dat zelf kunnen?

Als de cursisten weer op hun plaats zitten, laat u Exodus 17:8–13
voorlezen. Vraag:

• Waarom moest Mozes zijn armen omhooghouden?

• Wat zouden jullie van Aäron en Chur vinden als jullie Mozes
waren?

• Wie kunnen we in deze tijd met Aäron en Chur vergelijken?
(De raadgevers in het Eerste Presidium.)

Geef uw getuigenis over de enorme verantwoordelijkheid die op
de schouders van de profeet rust. Vraag:

• Wie helpen hem, behalve zijn raadgevers, die last dragen?
(De algemene autoriteiten, plaatselijke leiders en alle leden
van de kerk.)

• Hoe tonen wij onze steun aan de profeet?? (Zie LV 43:12;
93:51; 107:22.)

Laat Leer en verbonden 21:4–6 lezen en opzoeken wat er met ons
als volk gebeurt als wij de hedendaagse profeten in woord en
daad steunen. Vraag:

• Hoe is dat te vergelijken met wat er met de Israëlieten
gebeurde toen Aäron en Chur zijn armen omhooghielden?

• Hoe faalt de mens in het ondersteunen van de profeet?

Laat de cursisten Exodus 16:8 lezen en zorgvuldig aandacht
besteden aan wat het betekent om tegen de profeet te morren.
(Zie ook LV 1:38.) Moedig hen aan om de profeet te steunen
door nu en altijd de geboden te onderhouden en hun roeping
groot te maken.
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Inleiding
Na het vertrek uit Egypte en nadat de Israëlieten ongeveer drie
maanden door de woestijn hadden getrokken, leidde de Heer
hen naar de berg Sinaï. In hedendaagse openbaring staat dat
Mozes zijn volk wilde heiligen en in de tegenwoordigheid van
God terugbrengen. Helaas was het volk niet bereid om de hogere
wet na te leven. Zij verstokten hun hart zodat zij ‘niet in zijn
rust zouden ingaan, welke rust de volheid zijner heerlijkheid is.’
(Zie LV 84:23–24; zie ook Exodus 34:1–2; Teachings of the Prophet
Joseph Smith, blz. 159.) Daarvoor in de plaats gaf de Heer hun de
wet van Mozes.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De profeet is voor het volk de vertegenwoordiger van de Heer

en roept anderen om hem bij die taak te helpen. De dienst-
knechten van de Heer leren ons de nodige goddelijke begin-
selen om onszelf te besturen. (Zie Exodus 18:13–26; zie ook
Exodus 4:16; Mosiah 18:18.)

• De Heer nodigt alle mensen uit om tot Hem te komen. Zij
die zijn uitnodiging aanvaarden en de noodzakelijke ver-
bonden en geboden naleven, kunnen in zijn tegenwoordig-
heid terugkeren. (Zie Exodus 19:4–11, 14, 17–24; 24:1, 9–11;
zie ook LV 84:19–27.)

• God geeft zijn kinderen geboden opdat zij in dit leven
meer vreugde kunnen hebben en eeuwig leven in de volgende
wereld. (Zie Exodus 20–23; zie ook Johannes 15:10–11;
Alma 41:10.)

• God liefhebben en anderen liefhebben en dienen, is de
belangrijkste kerngedachte van de geboden. (Zie Exodus
20–23; zie ook Matteüs 22:37–40).

Lesideeën
Exodus 18. De kerk is georganiseerd om ervoor te zorgen
dat de kinderen van onze hemelse Vader bij Hem terug
kunnen keren. De Heer roept kerkleiders om mensen in hun
geestelijke groei te helpen en om de verlossende verorde-
ningen te verrichten. (15–20 minuten)

Laat een aantal kerkleiders noemen die de taak hebben om
voor hun geestelijke groei te zorgen, zoals bisschoppen, jonge-
vrouwenleidsters, leerkrachten en quorumpresidenten. Vraag:

Exodus 18–24
• Waarom zijn er zoveel mensen bij je geestelijke groei

betrokken?

• Wat zou er in een wijk of gemeente gebeuren als de bisschop
of gemeentepresident alles zelf zou moeten doen?

Laat de cursisten opgave A voor Exodus 18 in hun gids voor de
cursist maken. Bespreek vervolgens wat ze hebben gevonden.
(Zie LV 136 voor een hedendaags voorbeeld van ditzelfde orga-
nisatorische beginsel. Informatie over Jetro is te vinden in de toe-
lichting bij Exodus 18 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël,
blz. 105.)

Bespreek de zegeningen die u hebt ontvangen door uw werk in
de kerk. Laat de cursisten in de afdeling ‘De Schriften bestu-
deren’ onder Exodus 18 in hun gids voor de cursist naar de
schema’s kijken van de organisatie van Israël, voor en na de raad
van Jetro (zie ook hieronder). Bespreek hoe belangrijk het is dat
ieder lid zijn of haar deel doet om ervoor te zorgen dat alles in
de kerk goed verloopt (zie LV 84:109–110) en dat het grootmaken
van onze roeping een manier is om onze leiders te steunen.

Voordat Jetro Mozes advies gaf, kan het organisatieschema van
Israël er ongeveer als volgt uit hebben gezien:

Nadat Mozes zijn taken had gereorganiseerd en gedelegeerd,
kan het volgende schema van toepassing zijn geweest:

Exodus 19:3–6. De Heer zal ons helpen in ons streven om tot
Hem te komen en op Hem te gaan lijken. (15–20 minuten)

Laat een plaatje van een schatkist zien of teken er een, en laat
de cursisten twee of drie van hun kostbaarste bezittingen
opschrijven. Ze mogen die niet aan de anderen laten zien. Laat
hen Exodus 19:3–6 lezen en opzoeken wat God van alles wat
Hij bezit als ‘eigendom’ wil hebben.
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Vraag: Met welke wonderen zegende God de Israëlieten om hen
tot Hem te brengen? (Zie Exodus 19:4.) Laat de cursisten in vers
5 de woorden indien en dan opzoeken en markeren, en vertellen
wat Israël moest doen om het eigendom van de Heer te worden.
Bespreek een aantal van de volgende vragen:

• Wat staat er in Exodus 19:3–6 over wat de Heer op prijs stelt?

• In hoeverre is dat met jullie lijst van kostbare bezittingen te
vergelijken? (Zie ook Mozes 1:39.)

• Wat maakt Exodus 19:3–6 ons duidelijk over de reden
waarom de Heer Israël uit Egypte bevrijdde?

• In welke soort slavernij bevinden mensen zich in deze tijd?

• Voor welke wonderen heeft de Heer gezorgd om ons uit
de verslaving van zonden en verleidingen te bevrijden?
(Zie Alma 7:10–16.)

• Wat moeten wij doen om het ‘eigendom’ van de Heer te
worden? Waarom? (Zie Exodus 19:5–6; Mosiah 18:8–10;
Moroni 10:32–33.)

In Exodus 20 staat dat de Heer de Israëlieten de tien geboden
geeft. Als u ze bestudeert, laat de cursisten dan overwegen wat
die geboden te maken hebben met het feit dat wij Gods
‘eigendom’ worden.

Exodus 19:3–25. Als we in de tegenwoordigheid van de
Heer willen verkeren, moeten we ons voorbereiden door
de gedragsnormen na te leven en getrouw te zijn.
(20–25 minuten)

Ter inleiding van Exodus 19:3–25 vraagt u de cursisten welke
plaatsen zij het liefst bezoeken. Laat hen uitleggen wat het kost
om die plaatsen te bezoeken, zoals reiskosten en toegangsprijzen.

Laat een plaat van de berg Sinai zien. (Zie de inleiding tot
Exodus 19 in het materiaal voor de cursist.) Zeg dat Mozes het
volk daar mee naar toe wilde nemen, maar dat zij niet bereid
waren om de geestelijke prijs te betalen. Leg uit: ‘Mozes (. . .)
trachtte ijverig zijn volk te heiligen, opdat zij het aangezicht van
God mogen aanschouwen’ (LV 84:23). Dat is altijd het doel van
de profeten van God geweest.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd:

Daarom zegende Adam zijn nakomelingen [in de vallei
Adam-ondi-Ahman. (Zie LV 107:53–54.)] Hij wilde hen in
de tegenwoordigheid van God terugbrengen. Zij zochten
naar een stad enzovoort, ‘waarvan God de ontwerper en
de bouwmeester is’ (Hebreeën 11:10). Door middel van de
macht van het priesterschap probeerde Mozes de Israë-
lieten in de tegenwoordigheid van God terug te brengen,
maar dat lukte niet.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
blz. 159.)

President Ezra Taft Benson heeft als president van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd:

Het lijkt erop dat de berg Sinai voor Mozes en de Israëlieten het-
zelfde was als de tempel voor ons is. Laat de cursisten Exodus
19:5–13 lezen en opzoeken wat de vereisten waren om in de
tegenwoordigheid van de Heer te komen. Laat een afbeelding
van een hoorn zien (zoals het onderstaande voorbeeld) en vraag
wat de mensen moesten doen als ze de hoorn hoorden. Laat de
cursisten in Exodus 20:18–19 opzoeken wat het volk deed.

Lees Exodus 19:16–19 en Leer en Verbonden 84:23–24 en
bespreek waarom het volk bang was om de berg te bestijgen en
de Heer te ontmoeten. Vraag:

• Wie wilden de Israëlieten in hun plaats sturen om de Heer te
ontmoeten, in plaats van zelf de gedragsnormen na te leven?

• Zijn er in deze tijd mensen die niet in profeten geloven of die
denken dat een profeet de enige is die met God kan spreken?

• Welke zegeningen lopen we mis als we geen gehoor geven
aan de oproep om tot Christus te komen?

Zet het volgende schema op het bord, maar laat de antwoorden
weg:

‘Hoe bracht Adam zijn nakomelingen in de tegenwoordig-
heid van de Heer?

‘Het antwoord luidt: Adam en zijn nakomelingen
maakten deel uit van de priesterschapsorde van God.
Tegenwoordig zouden we zeggen dat ze naar het huis
des Heren gingen om hun zegeningen in ontvangst te
nemen.’ (‘What I Hope You Will Teach Your Children
about the Temple’, Ensign, augustus 1985, blz. 9.)
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Laat de cursisten Mozes 7:18–21 lezen en de antwoorden voor
Henoch en zijn volk invullen. Aan de hand van wat ze over
Mozes en de Israëlieten te weten zijn gekomen, laat u hen die
kolom ook invullen. Bespreek het verschil tussen het volk van
Henoch en het volk van Mozes. (Zie vooral Exodus 20:18–19;
LV 84:23–24.)

Bespreek in hoeverre die vragen op ons van toepassing zijn door
vast te stellen wat de Heer specifiek van ons heeft gevraagd.
Als basis kunt u in algemene termen bespreken aan welke eisen
we moeten voldoen om een tempelaanbeveling te kunnen ont-
vangen. Als wij het huis des Heren betreden, gaan wij zijn tegen-
woordigheid binnen. (Zie LV 97:15–17.) Vraag de cursisten
waardoor bepaald zal worden of zij zijn voorbereid om in Gods
tegenwoordigheid te verkeren.

Exodus 20:1–17 (Tekstenbeheersing, Exodus
20:3–17). In de tien geboden staat hoe we God

en onze naasten moeten liefhebben. Het onderhouden van
die geboden kan een hulpmiddel zijn om in de tegenwoor-
digheid van de Heer te komen. (75–90 minuten)

Vraag de cursisten of zij de tien geboden kennen. Laat hen op
een vel papier de cijfers 1 tot en met 10 noteren en proberen ze in
de juiste volgorde op te schrijven. (Als u een manier weet om de
tien geboden goed te onthouden, kunt u die bespreken.)

Jezus vatte alle tien geboden in twee geboden samen. Laat de
cursisten Matteüs 22:36–40 lezen en zet die twee grote geboden
op het bord. (God liefhebben en onze naasten liefhebben.) Terwijl
u de tien geboden behandelt, laat u de cursisten die onder een
van deze twee geboden rangschikken. (De eerste vier geboden
hebben met het liefhebben van God te maken, de andere zes met
het liefhebben van onze naasten.)

Bespreek wat de Heer voor de Israëlieten wilde doen en wat er
van hen vereist werd om die zegen te ontvangen. (Zie Exodus
19:5–11; LV 84:19–23.) Zorg dat de cursisten het volgende ont-
dekken:

S  M  T  W  TH  F  S

Deed de profeet
zijn taak?

Was het volk
voorbereid?

Wat is het
verschil?

Henoch en
zijn volk

Ja

Ja 

Zij waren
gehoorzaam
en werden
geheiligd.

Mozes 
en de
Israëlieten

Ja

Nee

Zij waren
ongehoorzaam
en werden
niet geheiligd.

De profeet
en wij

Ja 

?

?

Zijn wij voorbereid om de Heer te ontmoeten?
• Het volk beloofde dat zij alles zouden doen wat de Heer van

hen verwachtte. (Zie Exodus 19:8.)

• Niemand mocht de berg opgaan totdat de Heer hun instruc-
ties had gegeven. (Zie Exodus 19:12, 21–25.)

• Toen gaf de Heer hun geboden. (Zie Exodus 20–23.)

• Het volk sloot een verbond om de geboden te onderhouden
die hun waren uitgelegd. (Zie Exodus 24:3.)

• Zeventig ouderlingen uit Israël konden zoals beloofd de Heer
zien. (Zie Exodus 24:9–11.)

Zorg dat de cursisten begrijpen dat de tien geboden een basis
vormden voor wat van de Israëlieten vereist was om alle zege-
ningen van de Heer te kunnen ontvangen.

Uit alle tien geboden blijkt duidelijk wat God gebiedt of verbiedt.
Ieder gebod heeft positieve aspecten waarmee wij ijverig werk-
zaam moeten zijn. (Zie LV 58:26–28.) Laat de cursisten indivi-
dueel of klassikaal de volgende punten doornemen terwijl ze de
tien geboden bestuderen. Verwijs naar het hoofdstuk ‘De tien
geboden’ in Het Oude Testament: Genesis – Samuël (blz. 109–117)
voor aanvullende informatie.

1. Lees Exodus 20 en zoek een van de geboden op.

2. Stel vast wat het gebod betekent.

3. Noteer hoe dat gebod overtreden kan worden.

4. Noteer hoe we dat gebod op positieve en opbouwende wijze
kunnen toepassen.

U kunt voor iedere cursist een uitreikblad maken dat zij tijdens
de bespreking van de geboden kunnen invullen. Zie het vol-
gende voorbeeld:

Als alle tien geboden zijn bestudeerd, laat u de cursisten een
vlieger zien of een afbeelding van een vlieger. Zet op het bord:
De geboden zijn als een ______________. Vraag: Waardoor blijft een
vlieger in de lucht? (De meeste cursisten zullen de wind als
reden geven.) Vraag waar het koord voor is en wat er gebeurt als

Gebod Definitie Manieren Positieve
waarop  toepassing
mensen
het gebod
overtreden

5. ‘Eer uw vader Liefde; respect; Advies ver- Met ouders
en uw moeder.’ in rechtschapen- werpen; geen  overleggen; 

heid gehoor- respect; ontering   hun advies 
zamen. van het gezin. opvolgen. 

6. ‘Gij zult niet  Geen onschuldig Abortus; moord; Respect voor 
doodslaan.’ bloed vergieten. boosheid en haat alles wat leeft.

die overgaan 
in lichamelijk  
geweld of oorlog.
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dat wordt doorgeknipt. Zorg dat zij begrijpen dat het koord er
niet alleen voor zorgt dat de vlieger niet door de wind wordt
meegenomen, maar ook dat de vlieger zonder het koord hele-
maal niet kan vliegen. Laat de cursisten het koord van de vlieger
met de geboden vergelijken. Vraag: Halen de geboden ons neer
of zijn ze een hulpmiddel om hoger te vliegen? (Zie 1 Nephi
13:37; Ether 4:19.) Zorg dat zij begrijpen dat de geboden soms
beperkend overkomen, maar dat ze ons van zonden bevrijden.

Laat de cursisten de zin op het bord afmaken met andere voor-
werpen als symbool voor de geboden, zoals een steen, een
wegenkaart, sleutels en een trap. Geef uw getuigenis dat de
geboden gegeven zijn opdat wij nu en voor eeuwig gelukkig
kunnen zijn.

Exodus 21–24. In Exodus 21–24 staan voorbeelden van de
toepassing van de tien geboden in specifieke situaties.
Niet vergelding, maar restitutie en een rechtschapen leven
zijn een belangrijke boodschap van de wet van Mozes.
(30–60 minuten)

Kies verschillende situaties uit Exodus 21–23 om met de klas te
bespreken. Terwijl u iedere situatie bespreekt, laat u de cursisten
beoordelen en vaststellen wat volgens hen in die situatie recht-
vaardig is. Verwijs dan naar de teksten waarin staat wat er
volgens de Heer in iedere situatie moet gebeuren. Bijvoorbeeld:
Als je een schoffel van je buurman hebt geleend, die tijdens het
gebruik is gebroken, wat moet je dan doen? Laat de cursisten na
een korte bespreking in Exodus 22:14–15 opzoeken wat de Heer
heeft geboden.

Als u verscheidene voorbeelden hebt bestudeerd, zet u de
woorden vergelding en restitutie op het bord. Laat de cursisten het
verschil tussen die twee woorden uitleggen. Als hulpmiddel
kunnen ze Exodus 21:24–25 met Exodus 22:1 vergelijken.

Zeg dat veel mensen denken dat Exodus 21:24 kenmerkend voor
de wet van Mozes is. Zij beschouwen het als een wet van vergel-

ding – anderen aandoen wat ze ons hebben aangedaan. Laat de
cursisten de bestudeerde voorbeelden nog een keer doornemen
en vaststellen hoe de wet werd toegepast en bespreken of de wet
vergelding of restitutie vereiste. (Zie de toelichting bij Exodus
22:1–17 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 121–122.)

Lees Exodus 23:1–9 met de cursisten en vraag:

• Waarom proberen leeftijdgenoten ons soms over te halen de
geboden te overtreden?

• Welke vriendschappen kunnen wij sluiten om aan dergelijke
invloeden weerstand te bieden?

• Wat zijn de zegeningen van gehoorzaamheid aan de geboden
van God?

• Welke invloed zou het op onze samenleving hebben als de
mensen deze wetten naleefden?

Laat de cursisten Exodus 23:20–33 lezen en opschrijven welke
zegeningen de Heer aan de Israëlieten beloofde en welke waar-
schuwingen Hij hun gaf. (Zie de toelichting bij Exodus 23:20–31
in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 123.)

Zorg dat de cursisten begrijpen dat de wet van Mozes geen
primitieve wet was en dat goddelijk gedrag en getrouwheid aan
verbonden een vereiste was. Vraag: Wanneer beloven wij dat
we de geboden zullen onderhouden? (Zie LV 20:77, 79.)

Lees Exodus 24:1–11 met de cursisten en bespreek de ervaring
die zeventig ouderlingen van Israël door hun getrouwheid met
de Heer hadden. Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd:

Geef uw getuigenis dat gemoedsrust, geluk en eeuwige zege-
ningen voortkomen uit het onderhouden van de geboden.

‘Zonder de “macht van God”, waarmee rechtschapenheid
wordt bedoeld, ‘kan niemand het aangezicht van God de
Vader zien, en leven.’ De slechten zouden in zijn tegen-
woordigheid verteren. ‘Dit verkondigde Mozes duidelijk
aan de Israëlieten in de wildernis, en hij probeerde zijn
volk ijverig te heiligen, zodat zij het aangezicht van God
konden zien.’ Geheiligd betekent rein, zuiver, vlekkeloos,
vrij van zonde. Uiteindelijk zullen de geheiligden in het
celestiale koninkrijk leven, het koninkrijk waar God en
Christus vertoeven. ‘Maar zij [de Israëlieten] verstokten
hun hart en konden zijn tegenwoordigheid niet verdragen’
– omdat zij niet rein van hart wilden worden. ‘Daarom
zwoer de Here in zijn toorn – want zijn toorn was tegen
hen ontstoken – dat zij in de wildernis niet in zijn rust
zouden ingaan, welke rust de volheid zijner heerlijkheid
is’ (LV 84:21–24). Heel Israël had de Heer kunnen zien als
ze de raad van Mozes hadden opgevolgd, maar slechts
een aantal was gehoorzaam. Op een dag zagen Mozes,
Aäron en zijn zoons Nadab en Abihu, en ‘zeventig van
de oudsten van Israël (. . .) de God van Israël’, terwijl de
menigte, voor wie Mozes zich had ingezet, in haar
duistere en onwetende toestand verbleef. (Zie Exodus
24:9–10.)’ (A New Witness for the Articles of Faith, blz. 494.)
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Exodus 25–40. De tabernakel was een heilige plek
voor de Israëlieten, zoals de tempel voor ons een

heilige plek is. De verlossende verordeningen die daar
worden ontvangen, geven aan hoe we in de tegenwoordig-
heid van onze hemelse Vader terug kunnen keren.
(40–50 minuten)

Markeer vóór de les met lint of touw het klaslokaal volgens de
schets van de tabernakel en de voorhof (zie de schets op blz. 136
van Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël). Versier het lokaal
met platen van vroegere en hedendaagse tempels of teken op het
bord de tabernakel en de voorhof.

Vraag de cursisten wat de doelen van de tempel zijn. In de
Schriften wordt over twee algemene doelen van de tempel
gesproken. Laat de cursisten de volgende teksten lezen en ver-
tellen wat die doelen zijn:

• Exodus 25:8; 29:42–45; LV 97:15–16 (Als huis van de Heer)

• LV 124:38–41 (Om verbonden te sluiten en heilige verorde-
ningen te ontvangen)

Zorg dat de cursisten begrijpen dat in de tempel het heilsplan
wordt uitgelegd en de manier waarop we alle zegeningen van
dat plan kunnen ontvangen – nu en in de eeuwigheid. Dat gold
ook voor de tabernakel in Israël, die hun tempel was.

Teken de tabernakel en de voorhof op het bord, zoals het voor-
beeld op blz. 136 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël. Laat de
cursisten vaststellen waar hun stoel in de ‘tabernakel’ staat die u
van tevoren in de klas hebt gemarkeerd. Maak groepjes volgens
het gedeelte van de tabernakel waar zij zich bevinden en laat hen
vertellen wat daar gebeurde en wat wij ervan kunnen leren
over onze vooruitgang naar het eeuwige leven. Cursisten in de
voorhof van de tabernakel vertellen over het brandofferaltaar en
het wasvat. Cursisten in het heilige vertellen over de tafel van de
toonbroden, de heilige kandelaar en het reukofferaltaar. Cur-
sisten in het heilige der heilige vertellen over de ark des verbonds.
Laat hen de lesstof onder Exodus 25–27; 30 in hun gids voor de
cursist gebruiken om informatie in de Schriften en vragen te
vinden aan de hand waarvan zij de betekenis van ieder voor-
werp kunnen uitleggen.

Als de groepen zich hebben voorbereid, laat u hen gezamenlijk
door de ‘klastabernakel’ lopen, waarbij de leden van iedere
groep hun gedeelte uitleggen en aangeven wat het belang van
ieder element is. Zet de informatie over ieder element op het
schema terwijl de desbetreffende groep verslag uitbrengt (zie het
schema in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 137).

Laat zo mogelijk afbeeldingen van hedendaagse tempels zien die
in het tijdschrift Tempels van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen (31138 120) staan. (U kunt ook platen
uit de mediatheek, tijdschriften van de kerk en de Evangelieplaten
halen.) Laat zien dat de inrichting en de ruimten in deze tempels
ook een weg aangeven om in de tegenwoordigheid van onze
hemelse Vader terug te keren.

Laat alle cursisten minimaal twee zaken noteren die ze van
deze activiteit hebben geleerd. Als daar nog tijd voor is, laat
u een aantal cursisten vertellen wat ze hebben opgeschreven.
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Inleiding
Op de berg Sinai openbaarde de Heer een prachtig plan om het
volk van Israël te bevrijden. Door dit plan kregen ze de kans om
de volheid van zijn heerlijkheid te ontvangen. (Zie Exodus 25:8;
40:34–38; LV 84:19–24.) Als onderdeel van dit plan ontving
Mozes instructies over de bouw van een tabernakel, het doel
ervan, en de mensen die er in zouden officiëren. In de tabernakel
konden de Israëlieten de priesterschapsverordeningen en de ver-
lossende verbonden ontvangen. Veel waarheden die in die tijd
geopenbaard werden, zijn ook in onze hedendaagse tempels te
vinden. Veel informatie wordt twee keer herhaald. In Exodus
25–30 staan de plannen die Mozes voor de tabernakel ontving.
De daadwerkelijke bouw wordt in de hoofdstukken 35–40
beschreven.

In Exodus 32–34 staat het tragische verslag van de manier
waarop de Israëlieten door ongehoorzaamheid de volheid van
het priesterschap kwijtraakten, en daardoor een kleiner deel ont-
vingen. Voordat Mozes de berg opging om de stenen tafelen in
ontvangst te nemen, sloten de Israëlieten een verbond om de
geboden van de Heer te onderhouden. (Zie Exodus 24:1–7.) In de
afwezigheid van Mozes verbroken de Israëlieten dat verbond
echter, waardoor zij minder zegeningen en mogelijkheden kregen.

Overweeg hoe u deze hoofdstukken kunt toepassen in uw
streven de verbonden na te leven die u met de Heer hebt
gesloten. Let op het christelijke voorbeeld van Mozes toen hij lief-
devol voor het volk pleitte en hen bleef onderwijzen en leiden.

Belangrijke evangeliebeginselen
• God geeft zijn kinderen instructies om tempels te bouwen. In

de tempel worden verbonden gesloten en verlossende veror-
deningen ontvangen. Er worden beginselen behandeld die
aangeven hoe we in de tegenwoordigheid van onze hemelse
Vader terug kunnen keren. (Zie Exodus 25–31; 35–40.)

• Men moet van Godswege worden geroepen en geordend door
hen die daartoe het gezag bezitten. (Zie Exodus 28:1; zie ook
Hebreeën 5:4; Geloofsartikelen 1:5.)

• Door ongehoorzaamheid kunnen we de voorrechten en
zegeningen die de Heer ons wil geven, niet ontvangen.
(Zie Exodus 32:7–9, 15–16; zie ook LV 84:19–25.)

• Overeenkomstig zijn wil verschijnt de Heer aan de rechtscha-
penen op aarde. (Zie Exodus 33:11; zie ook Exodus 24:9–10;
LV 88:67–68; 93:1.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 14, ‘De tabernakel’, is een
historisch verhaal over de symboliek van de tabernakel

(zie Videolessen: Oude Testament voor lesideeën).
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Exodus 28:1. Men moet van Godswege worden geroepen
en geordend door hen die daartoe het gezag bezitten.
(15–20 minuten)

Leen terwijl de klas toekijkt een waardevol voorwerp, zoals een
horloge of een ring, van een van de cursisten. Bied het dan voor
een spotprijs aan de anderen in de klas aan. Als de eigenaar pro-
testeert, vraagt u de klas waarom u het eigendom van een ander
niet mag verkopen. (U hebt geen recht of bevoegdheid om dat te
doen.) Laat de cursisten uw gedrag vergelijken met een situatie
waarin iemand die het priesterschap niet draagt een ander wil
dopen. Vraag: Zou die doop geldig zijn? Waarom niet?

Laat de cursisten in Exodus 28:1 opzoeken wat de Heer aan
Aäron en zijn zoons wilde geven. Laat hen Exodus 28:1 mar-
keren en doorverwijzen naar Hebreeën 5:1, 4 en Geloofsartikelen
1:5. Vraag: Hoe wordt iemand volgens deze verzen tot het
priesterschap geroepen?

President David O. McKay heeft geschreven:

Ouderling Bruce R. McConkie heeft geschreven:

In Exodus 28:1 staat hoe Aäron en zijn zoons geroepen worden om
te worden gewijd en gezalfd om in het ambt van priester werk-
zaam te zijn.

Geef uw getuigenis dat het ware gezag van het priesterschap
van God in de kerk gevonden wordt, omdat iedereen die het
priesterschap draagt, van Godswege is geroepen en geordend,
net als Aäron en zijn zoons.

‘Het priesterschap is de macht en het gezag van God dat
aan de mens op aarde is gedelegeerd om in alle zaken
voor het eeuwig heil van de mens te handelen. (. . .) Tenzij
de dienstknechten van de Heer deze bevoegdheid van de
Heer hebben ontvangen, zijn zij niet in staat om duivels
uit te werpen, zieken te genezen, de Heilige Geest te
bevestigen, dopen te verrichten die in de hemel erkend
worden, of enige andere handeling die door de wettelijke
vertegenwoordigers in het koninkrijk van de Heer worden
verricht. Zie Lucas 9:1–6.’ (Doctrinal New Testament Com-
mentary, deel 1, blz. 748–749.)

‘Deze vraag over goddelijk gezag is een van de belangrijke
factoren waardoor De Kerk van Jezus Christus zich van de
protestants-christelijke geloofsbelijdenissen onderscheidt.
In duidelijke, onmiskenbare termen verklaart de kerk
dat een man ‘van Godswege moet worden geroepen,
door profetie en door oplegging der handen van hen die
daartoe het gezag bezitten’ (Geloofsartikelen 1:5). In deze
verklaring herhaalt de kerk de woorden van iemand die
in het midden des tijds van de bevoegdheid van Christus
getuigde, en die als antwoord op deze vraag het volgende
zei: “En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan,
doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers
ook Aäron” (Hebreeën 5:4).’ (Gospel Ideals [1953], blz. 165.)

Exodus 28. Door de kleding die wij dragen, brengen we een
boodschap over. (15–25 minuten)

Laat de cursisten afbeeldingen uit tijdschriften of kranten zien
van mensen die verschillende soorten kleding aanhebben. Laat
hen bekijken hoe iedere persoon gekleed is en uitleggen wat de
persoon volgens hen doet, waar de persoon volgens hen heen-
gaat en welke andere boodschappen die kleding overbrengt.

Laat een cursist die een sport beoefent, beschrijven welke
kleding hij of zij buiten draagt, waar ieder kledingstuk voor
gebruikt wordt en welke de boodschap daaruit blijkt. Vraag:

• Zou het gepast zijn om die sportkleding te dragen als je naar
een officieel etentje of naar de avondmaalsdienst ging?
Waarom niet?

• Hoe kan onze kleding ons gedrag en ons vertrouwen beïn-
vloeden?

Lees Exodus 28:2–4 en zoek op wat God over Aäron en zijn
zoons heeft geopenbaard. Vraag:

• Wat kunnen we leren van het feit dat de Heer openbaarde
welke kleding een priester in de tabernakel moest dragen?

• Vraagt de Heer in deze tijd iets soortgelijks?

Laat de cursisten de zes kledingstukken opzoeken die in deze
teksten genoemd worden. Zet ze op het bord. Gebruik de toe-
lichting bij Exodus 28; 39:1–43 en Het Oude Testament: Genesis–2
Samuël (blz. 133–134) om de betekenis van de kleding duidelijk
te maken.

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Jeffrey
R. Holland, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Vraag:

• Wat hebben jullie van de uitspraak van ouderling Holland
geleerd?

• In hoeverre draagt de kleding van de Aäronisch-priester-
schapsdragers bij tot de heiligheid van het avondmaal?

• Waarom dragen we witte kleding bij de doop en in de tempel?

‘Ik zou in overweging willen geven is dat de diakenen,
leraren en priesters die het avondmaal verzorgen, waar
mogelijk een wit overhemd dragen. Bij heilige verorde-
ningen in de kerk gebruiken we vaak ceremoniële kleding,
en een wit overhemd is een stille herinnering aan de witte
kleren die je bij je doop droeg en een vooruitblik naar het
witte overhemd dat je weldra in de tempel en op zending
zult dragen.

‘De bedoeling van deze simpele suggestie is niet dat je er
schijnheilig of stijf uitziet. We willen niet dat onze dia-
kenen of priesters in uniform lopen of zich ergens anders
al te veel zorgen om maken dan een rein leven te leiden.
Maar de manier waarop onze jongeren zich kleden,
kan ons allen een heilig beginsel leren en kan beslist een
gewijd gevoel overbrengen. Zoals president David
O. McKay eens heeft gezegd: “Een wit overhemd draagt
bij tot de heiligheid [van het heilig avondmaal].” (Confe-
rence Report, oktober 1956, blz. 89.)’ (De Ster, januari 1996,
blz. 62.)

Het boek Exodus

82



Lees de richtlijnen over kleding en uiterlijk in de brochure Voor
de kracht van de jeugd (blz. 8). Zorg dat de cursisten begrijpen dat
ze zich, net als de priesters in de tabernakel, vaak door hun
kleding aan hun doopverbond kunnen houden om een getuige
van God te zijn. (Zie Mosiah 18:10–12.)

Exodus 29. De manier waarop de mensen werden toegewijd,
of aangesteld, om in de tabernakel werkzaam te zijn, is voor
ons een voorbeeld om ons voor te bereiden naar het huis
des Heren te gaan. (30–40 minuten)

Laat de cursisten over tempelbezoek nadenken of over hun hei-
ligste ervaring in de tempel. Vraag hoe ze zich kunnen voorbe-
reiden om naar de tempel te gaan en er de beste ervaring van te
maken. Laat hen in Leer en Verbonden 97:15–17 opzoeken
waardoor ons tempelbezoek volgens de Heer de moeite waard
wordt en waardoor niet. Bespreek in algemene zin de vragen die
tijdens een gesprek voor een tempelaanbeveling gesteld worden.
(U kunt een priesterschapsleider uitnodigen om die vragen met
de klas te bespreken.) Vraag: Wat kunnen wij geregeld doen
zodat we naar de tempel kunnen gaan en de zegeningen ervan
beter kunnen begrijpen?

Zeg dat ze gaan bestuderen hoe de priesters in de tijd van Mozes
zich voorbereidden om de tabernakel binnen te gaan. Herinner
hen eraan dat alleen de priesters in de heiligste gedeelten van
de tabernakel mochten komen, omdat de Israëlieten zichzelf
hadden gediskwalificeerd in de hoge verordeningen. De toewij-
ding en aanstelling van de priesters is in veel opzichten een
symbool van wat alle mensen moeten doen om zich op het tem-
pelwerk voor te bereiden.

Laat de cursisten opgave B onder Exodus 28–29 in hun gids
voor de cursist maken. Bespreek vervolgens wat ze hebben
geleerd. Zet de zes gebeurtenissen op het bord en bespreek wat
ze kunnen betekenen. Gebruik het volgende als leidraad:

• Gebeurtenis 1: Aäron en zijn zoons werden met water
gewassen, als symbool van de reiniging. (Zie Mozes 6:57.)

• Gebeurtenis 2: Aäron en zijn zoons deden heilige kleding
aan, als symbool dat ze de ‘nieuwe’ mens hadden aangedaan
en een nieuw persoon in de ogen van de Heer waren
geworden. (Zie Kolossenzen 3:10–14; zie ook de toelichting bij
Exodus 28; 39:1–43 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël,
blz. 133–134.)

• Gebeurtenis 3: Aäron en zijn zoons werden met olie gezalfd.
Olie werd voor lampen gebruikt, als symbool van de Heilige
Geest. De Geest wordt verleend om leiding te geven. (Zie 1
Samuël 16:13; LV 45:56–59.)

• Gebeurtenis 4: Aäron en zijn zoons brachten een schuldoffer,
als symbool van het offer van alle slechtheid. (Zie Alma
22:18.) Ouderling Neal A. Maxwell, lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, heeft gezegd:

‘Aldus is een werkelijk persoonlijk offer nooit het leggen
van een dier op een altaar geweest. Maar de bereidheid
om het dier in onszelf op het altaar te leggen en het
te laten verteren! Dat is het offer voor de Heer, “een 

•

• Gebeurtenis 5: Aäron en zijn zoons brachten een brandoffer,
als symbool van het offer van Jezus Christus. (Zie Alma
34:14–16.)

• Gebeurtenis 6: Er werd bloed aan het rechteroor, de rechter-
duim en de rechter grote teen van Aäron en zijn zoons
gesmeerd. Het oor is een symbool van horen, de duim van
doen en de teen van lopen. Dit werd gedaan om aan te geven
dat ze naar het woord van God moesten luisteren, moesten
doen wat God van hen verwachtte en moesten lopen op het
pad van de Heer. (Zie Deuteronomium 10:12–13.)

Laat de cursisten Mozes 6:57–60 lezen en de ervaring van Adam
vergelijken met die van Aäron en zijn zoons. De Heer legde aan
Adam uit dat we opnieuw geboren moeten worden, door water,
de Geest en bloed (zie vers 59), en dat we daardoor ‘in zijn
tegenwoordigheid’ kunnen komen (vers 57). Tegen Adam werd
gezegd: ‘Door het water onderhoudt gij het gebod, door den
Geest wordt gij gerechtvaardigd, en door het bloed wordt gij
geheiligd’ (vers 60).

Dit patroon is ook terug te vinden in de toewijding van Aäron en
zijn zoons.

• Zij werden gewassen, waardoor ze symbolisch nieuwe
kleding konden aantrekken of een nieuw mens konden
worden.

• Ze werden gezalfd met olie, als symbool van de Heilige Geest.
Na de symbolische zalving van de Geest, werden er offers
gebracht om hen voor God te heiligen.

• Ze werden met bloed gezalfd om hen te heiligen. Ze werden
door het vergoten bloed geheiligd (in hun geval het bloed van
een dier).

Aäron en zijn zoons aten van het offer ‘waarmede verzoening
gedaan werd, om hen te wijden en te heiligen’ (zie Exodus
29:31–34). Daarom nemen wij tegenwoordig aan het avondmaal
deel. Het avondmaal is een symbool van de verzoening. Als wij
eraan deelnemen is dat een symbool dat wij de verzoening een
deel van ons leven maken.

Vraag de cursisten in hoeverre hun deelname aan de verbonden
en verordeningen van de doop en het avondmaal te vergelijken
zijn met de toewijding van Aäron en zijn zoons. Verzeker hen
ervan dat we door gehoorzaamheid aan de beginselen en ver-
bonden van het evangelie in staat worden gesteld om de aanvul-
lende verordeningen en verbonden van de tempel te ontvangen.

Exodus 32:1–8. Net als de Israëlieten zijn er ook in deze tijd
veel mensen die afgoden aanbidden. (60–90 minuten)

Zet het volgende op het bord: Baäl; stenen of houten beelden;
gelukshangertjes; horoscopen; geld; auto’s; beroemdheden uit de sport-
wereld, van de televisie, uit de filmwereld en uit de muziekwereld. Zeg

gebroken hart en een verslagen geest” (LV 59:8), een nood-
zakelijke voorwaarde om het kruis op te kunnen nemen en
“al [onze] zonden na [te] laten om [God] te kennen” (Alma
22:18); want zelfverloochening gaat vooraf aan onze volle-
dige aanvaarding van Hem.’ (De Ster, juli 1995, blz. 62.)
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dat ze twintig vragen mogen stellen die met ja of nee beant-
woord kunnen worden om vast te stellen wat de overeenkom-
sten zijn. (Ze hebben allemaal op enig moment beslag op onze
tijd, ons geld of onze interesse gelegd. We richten ons hart
vaak op dergelijke zaken.)

Als de cursisten het antwoord hebben geraden, vraag dan
waarom afgoderij – meer van de schepping houden dan van de
Schepper (zie Romeinen 1:25) – een ernstige zonde is. (Zie de
afdeling achtergrondinformatie, ‘Afgodendienst: vroeger en nu’,
in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 225–228, voor meer
informatie over afgoderij. Lees de volgende uitspraak van de
profeet Joseph Smith voor:

Vraag de cursisten:

• Waarom is een juist begrip van de eigenschappen van God
belangrijk voor ons geloof?

• Lees Exodus 32:1–8. Welke valse god aanbaden de Israëlieten?

• Lees Exodus 20:3–5. Wat had de Heer al over afgoden tegen
de Israëlieten gezegd?

• Lees Exodus 24:3. Waarom was de zonde van afgoderij zo
ernstig voor dit volk?

• Lees Exodus 32:1. Waarom maakten en aanbaden zij het
gouden kalf? (Zij hadden geen vertrouwen in de profeet,
waren ongeduldig en verruilden iets geestelijks voor iets
werelds.)

• In hoeverre kampt de mens tegenwoordig met dezelfde
problemen?

‘Laten we de drie voorwaarden bespreken waardoor ieder
rationeel en intelligent wezen geloof in God kan oefenen
voor leven en eeuwig heil.

‘Ten eerste, het inzicht dat Hij echt bestaat.

‘Ten tweede, een juist inzicht van zijn karakter, volmaakt-
heid en eigenschappen.

‘Ten derde, een reële kennis dat zijn levenswandel in over-
eenstemming is met zijn wil. Want zonder kennis van
deze drie belangrijke voorwaarden, is het geloof van
iedere rationeel wezen onvolmaakt en onproductief; maar
met dit inzicht kan het volmaakt en productief worden.’
(Lectures on Faith, blz. 38.)

Lees Exodus 32:9–35 klassikaal, en laat verscheidene cursisten
een vers of twee lezen. Stel tijdens het lezen een aantal van de
volgende vragen:

• Wat vond de Heer ervan dat de Israëlieten een valse god
aanbaden? (Zie vss. 9–10.)

• Wat zei Mozes tegen de Heer in een poging om het volk te
redden? (Zie vss. 11–14.)

• Wat zei Aäron in een poging om zijn zonde te verontschul-
digen? (Zie vss. 21–24.)

• Hoe rationaliseren wij soms onze zonden?

• Wat vroeg Mozes in vers 26 dat onze profeet ook nog steeds
vraagt?

• Hoe laten we zien dat we ons aan de kant van de Heer staan?

• Welke woorden of zinsneden herinneren je aan wat Christus
voor alle zondaars heeft gedaan? (Zie vs. 30.)

• Waarom blijkt uit de verzen 30–34 dat Mozes het volk
ondanks hun goddeloosheid liefhad?

Leg uit dat er altijd gevolgen aan ons gedrag verbonden zijn
en dat God ons ervoor verantwoordelijk houdt. Zet de volgende
verwijzingen op het bord en laat de cursisten de gevolgen
opzoeken van de afgoderij van de Israëlieten:

• Exodus 32:25–29 (Drieduizend mannen gedood.)

• Exodus 33:1–6; Leer en Verbonden 84:23–24 (De Heer trok
Zich van hen terug.)

• Exodus 33:7–8 (Mozes vertrok ook uit hun midden.)

• Exodus 33:19–23; zie BJS, Exodus 33:20 (Het voorrecht om
God te zien, dat aan alle Israëlieten was aangeboden,
werd hen ontzegd.)

• Exodus 34:1–2; BJS Deuteronomium 10:2 (Zij verloren de
eerste stenen tafelen, het hoge priesterschap en de daaraan
verbonden verordeningen.)

Wijs de cursisten erop dat de Israëlieten niet volledig begrepen
wat het betekende om de verordeningen van het hoge priester-
schap kwijt te raken. Geef een cursist een snoepje dat er vrij aan-
trekkelijk uitziet. Zeg dat de cursist het snoepje mag houden of
de verrassing in uw zak mag hebben (een groter of lekkerder
snoepje of iets veel beter dan snoep, zoals een waardebon voor
een hele maaltijd). Om in aanmerking te komen voor wat u in
uw zak hebt, moet de cursist eerst het snoepje afstaan en iets
bijzonders voor u doen.

Als de cursist ervoor kiest om het snoepje te houden, bespreek
dan hoe moeilijk het is om uit te leggen hoe aangenaam de
zegeningen van de tempel zijn aan iemand die er nog nooit is
geweest. Als de cursisten willen weten wat u in uw zak hebt,
zegt u niets. Leg verder uit dat erachter komen wat we hadden
gekregen als we niet ongeduldig, ongehoorzaam, onverschillig
of ongewillig waren geweest, een van de ergste ervaringen is.
Laat ten slotte zien wat de persoon heeft misgelopen en leg uit
dat iemand er misschien nooit achter komt wat hij of zij gemist
heeft en tevreden is met wat hij of zij heeft – totdat de persoon
later tot de ontdekking komt wat hij of zij heeft opgegeven.
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Als de cursist het voorwerp in uw zak kiest, wijs er dan op wat
de persoon had gemist als hij of zij het eerste voorwerp had
gehouden.

De meeste mensen aanbidden geen afgoden van steen of klei. Er
zijn echter veel andere zaken die afgoden kunnen worden. Lees
de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball voor:

Vraag de cursisten naar voorbeelden van zaken waar wij ons
hart op richten. Zet hun voorbeelden op het bord en de punten
die genoemd worden in de volgende uitspraak van ouderling
Spencer W. Kimball, die toen lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen was:

Moedig de cursisten aan om alleen op de ware en levende God
te vertrouwen.

Exodus 33:9–20 (Tekstenbeheersing, Exodus 33:11).
De Heer kan en zal aan rechtschapenen op aarde

verschijnen. (20–25 minuten)

Laat drie cursisten voor de klas komen om twee zendelingen en
een onderzoeker te spelen. Laat de onderzoeker Exodus 33:20 en

‘Hedendaagse afgoden of afgoden kunnen de vorm aan-
nemen van kleding, huizen, bedrijven, apparatuur, auto’s,
boten en veel andere afleidingen van de weg naar godde-
lijkheid. (. . .)

‘Ontastbare zaken kunnen ook tot afgod worden ver-
heven. Graden en titels kunnen ook afgoden worden. Veel
jongemannen gaan naar de universiteit, terwijl ze eerst op
zending behoren te gaan. (. . .)

‘Veel mensen kopen een huis, richten het in en kopen een
auto. Dan komen ze erachter dat ze geen tiende kunnen
betalen. Wie aanbidden zij dan? (. . .) Jonge echtparen
die het ouderschap uitstellen totdat zij zijn afgestudeerd,
zijn misschien geschokt als die keus als afgoderij wordt
bestempeld. (. . .)

‘Veel mensen aanbidden de jacht, de hengelsport, de
vakantie, het weekend en uitstapjes. Anderen verafgoden
sport – honkbal, voetbal, tennis of golf. (. . .)

‘Nog een andere afgod is die van macht en aanzien.
Velen vertrappen de geestelijke en vaak ethische normen
in hun streven naar succes. Deze afgoden van macht,
rijkdom en invloed zijn bijzonder veeleisend en zijn zo
reëel als het gouden kalf voor de Israëlieten in de wil-
dernis.’ (The Miracle of Forgiveness [1969], blz. 41.)

‘Waar een mens zijn hart en vertrouwen op richt, is
zijn god; en als zijn god niet de ware en levende God van
Israël is, dan is dat afgoderij.’ (‘The False Gods We
Worship’, Ensign, juni 1976, blz. 4.)

Johannes 1:18 lezen en de volgende vraag aan de zendelingen
stellen: Als deze teksten waar zijn, hoe kon God dan aan Joseph
Smith verschijnen? Laat de zendelingen de vraag proberen te
beantwoorden. Laat de klas hen zo nodig helpen.

Lees Exodus 33:11; Johannes 14:21, 23; Leer en Verbonden 67:10;
93:1 en bespreek wat er in deze teksten over het zien van God
staat. Bespreek met de cursisten een aantal van de volgende
voorbeelden van mensen die God hebben gezien:

• Adam (zie LV 107:54)

• Seth (zie Mozes 6:3)

• Henoch (zie Mozes 7:3–4)

• Abraham (zie Abraham 3:11)

• Isaak (zie Exodus 6:2)

• Jakob (zie Genesis 32:20)

• Salomo (zie 1 Koningen 9:1–2)

• Ezechiël (zie Ezechiël 1:26–28)

• Amos (zie Amos 9:1)

• Stefanus (zie Handelingen 7:55–59)

• De broeder van Jared (zie Ether 3:20)

• Nephi, Jakob en Jesaja (zie 2 Nephi 11:2–3)

• Mormon (zie Mormon 1:15)

• Moroni (zie Ether 12:39)

• Joseph Smith (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:16–17)

• Velen waar geen specifiek verslag van is gemaakt 
(zie Ether 12:19)

De profeet Joseph Smith heeft gezegd:

Geef uw getuigenis dat de Heer aan de profeet Joseph Smith is
verschenen. Geef de cursisten ook de kans om hun getuigenis te
geven. Zorg dat zij begrijpen dat de Heer aan zijn rechtschapen
kinderen kan en zal verschijnen, maar dat het ‘in zijn tijd (. . .),
en op zijn wijze, en overeenkomstig zijn wil’ zal gebeuren
(LV 88:68). Lees Leer en Verbonden 93:1 en vraag de cursisten
wat er uiteindelijk met ieder goed lid van de kerk zal gebeuren.

Exodus 34:1–4. De Heer gaf de Israëlieten een lage wet.
(5–10 minuten)

Vraag de cursisten hoe vaak ze geprobeerd hebben een brief aan
iemand te schrijven waarbij ze de eerste aantal pogingen hebben
weggegooid. Leg uit dat de Heer iets dergelijks in het boek
Exodus deed.

‘Het is het eerste beginsel van het evangelie om de aard van God
met zekerheid te kennen en te weten dat we met Hem kunnen
communiceren zoals de ene mens met de andere communiceert.’
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz. 345.)
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• Lees Exodus 32:19. Wat gebeurde er met de stenen tafelen die
de Heer aan Mozes gaf?

• Lees Exodus 34:1–4. Hoe werd de tweede set tafelen gemaakt?
Wie maakte ze? In hoeverre waren ze anders dan de eerste?

• Lees Leer en Verbonden 84:19–27. Waarom kregen de Israë-
lieten een lage wet?

• Lees Galaten 3:24–25. Wat was het doel van de lage wet?
Wat is onze verantwoordelijkheid nu wij de hoge wet hebben
ontvangen?

Exodus 35–40. De constructie van de tabernakel.
(5–10 minuten)

Leg uit dat Exodus 25–30 vergelijkbaar is met de hoofdstukken
35–40. In de hoofdstukken 25–30 staan de openbaringen van
Mozes, hoe de tabernakel eruit zou zien en hoe die gebouwd
moest worden. In de hoofdstukken 35–40 staat het verslag van
de feitelijke constructie van de tabernakel.

Laat de cursisten opgave A onder Exodus 35–40 in hun gids
voor de cursist maken. Bespreek de gebeurtenissen tijdens de
inwijding van de tabernakel. Vraag of de cursisten weleens bij
de inwijding van een tempel zijn geweest. Zo ja, vraag dan of
zij iets over die ervaring willen vertellen.
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HET BOEK LEVITICUS
Omdat de Israëlieten geestelijk nog niet op het Melchizedeks
priesterschap en de bijbehorende verordeningen waren voorbe-
reid, organiseerde de Heer hen in het Aäronisch of Levitisch
priesterschap en gaf Hij hun de wet van Mozes. (Zie Exodus
32:19.) Het boek Leviticus, wat ‘over de Levieten’ betekent,
was een soort handboek om in het Levitisch priesterschap te
functioneren en de offers onder de wet van Mozes te verrichten.
Het bevat details over de manier waarop de verordeningen
verricht moesten worden in de tabernakel, die was vervaardigd
en ingewijd toen Israël in de wildernis ronddoolde. Leviticus
bevat ook een aantal bijzondere instructies die op iedereen van
toepassing zijn.

Het heiligingsproces is een belangrijk thema in het boek Levi-
ticus. Het is interessant om te weten dat het woord heilig of hei-
ligen meer dan 150 keer in verschillende vormen in Leviticus
voorkomt. Om heilig te worden, moeten we eerst rein worden –
bevrijd van de gevolgen van zonde en gerechtvaardigd in de
ogen van God. Maar heiligheid is meer dan reinheid. Het is het
proces van heiliging, van de ontwikkeling van een goddelijk
karakter. De algemene opzet van het boek Leviticus weerspiegelt
een soortgelijk patroon van geestelijke ontwikkeling.

• In Leviticus 1–16 wordt gesproken over reinheid en rechtscha-
penheid in de ogen van God door de juiste offers te brengen
en door gehoorzaamheid in het dagelijks leven. (Zie Mosiah
13:29–30.)

• Leviticus 17–27 gaat over de Mozaïsche normen van heilig-
heid waardoor het verbondsvolk zich onderscheidt van alle
andere volken. (Zie Exodus 19:5–6.)

Inleiding
De wet van Mozes was ‘een tuchtmeester [voor de Israëlieten]
tot Christus’ (Galaten 3:24; zie 2 Nephi 25:24). In Leviticus 1–16
staan instructies over een aantal uitvoeringen en verordeningen
van de wet die evangeliebeginselen betroffen.

• In de hoofdstukken 1–7 worden verschillende soorten offers
beschreven die de mensen moesten brengen. Deze offers
waren een symbool van de Heiland en zijn zoenoffer.

• In de hoofdstukken 8–10 wordt uitgelegd aan welke voor-
waarden de priesters moesten voldoen om deze offers te
mogen brengen.

• In de hoofdstukken 11–15 worden de verschillende wetten
uitgelegd met betrekking reinheid en onreinheid, en wordt er
nadruk op het belang daarvan gelegd. Uit deze wetten blijkt
dat het nodig was om als persoon rein te zijn (zie hoofdstuk
11), als gezin (zie hoofdstuk 12) en als volk (zie de hoofd-
stukken 13–15).

Leviticus 1–16

• Hoofdstuk 16 is het geestelijke hoogtepunt van alle reinheids-
wetten. Het bevat instructies over het grote, reinigende offer
dat ieder jaar op de Grote Verzoendag werd gebracht.

Als u deze hoofdstukken bestudeert, zoek dan op waarom de
wet van Mozes een strenge wet van ceremoniën en verorde-
ningen wordt genoemd (zie Mosiah 13:29–30), een wet van vle-
selijke geboden (zie LV 84:27) en een tuchtmeester (zie Galaten
3:24). Let er vooral op dat de hele betekenis van de wet van
Mozes een voorbode was van het grote en laatste offer van de
Zoon van God. (Zie Alma 34:13–14.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De offers die in de wet van Mozes worden genoemd, symboli-

seren de verzoening van Jezus Christus. (Zie Leviticus 1–7;
zie ook Mozes 5:5–8.)

• Om zich volledig te bekeren moet iemand oprecht berouw
hebben, zijn of haar zonden belijden en voor schadeloosstel-
ling zorgen. (Zie Leviticus 1:1–4; 5:5; 6:4–7; zie ook Jesaja
1:16–19.)

• Priesterschapsverordeningen moeten volgens de instructies
van de Heer verricht worden door iemand die geordend is en
de gedragsnormen naleeft. (Zie Leviticus 8:6–13; 10:1–11.)

• Om tot Jezus Christus te komen, moeten we afstand doen van
alles wat volgens de Heer onrein is. (Zie Leviticus 11:44–47;
12–15; zie ook Moroni 10:32.)

• Als we geloof oefenen in Jezus Christus en in de macht van
zijn verzoening kunnen we van zonde gereinigd worden en
ons verlangen om te zondigen overwinnen. (Zie Leviticus 16.)

Lesideeën
In Video Oude Testament, segment 15, ‘De wet van Mozes’,
wordt uitgelegd hoe we de wet van Mozes kunnen behan-

delen. Het is niet de bedoeling om die aan de cursisten te laten
zien (zie Videolessen: Oude Testament voor lesideeën).

Leviticus 1–27. De wet van Mozes was een hulpmiddel
om de fundamentele beginselen van het evangelie

van Jezus Christus te behandelen. De wet was op vier begin-
selen gericht: offers, reinheid, afzondering van het wereldse,
en gedachtenis. (40–50 minuten)

Breng de ingrediënten voor een recept mee naar de klas.
Laat een cursist, zonder het recept, van de ingrediënten iets voor
de klas maken dat goed eetbaar is. Als de cursist een aantal
minuten bezig is, bespreek dan hoe moeilijk of onmogelijk het is
om zonder recept of instructies te werken. Vraag:

• Wat zijn een aantal gevolgen als we geen instructies krijgen?

• Wat zijn een aantal voordelen van recepten of instructie-
materiaal?
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Laat de cursisten opnoemen wat voor instructiemateriaal er in de
kerk gebruikt wordt (zoals de handboeken voor jongemannen en
jongevrouwen, en Mijn persoonlijke vooruitgang). Laat de cur-
sisten een exemplaar van een handboek zien en bespreek welke
waarde dergelijk materiaal heeft.

Laat de cursisten het inleidende materiaal van het boek Leviticus
in hun gids voor de cursist lezen en bespreken. Laat hen
opzoeken in welk opzicht het boek Leviticus ook een handboek
is. Lees Mosiah 13:29–30 en vraag:

• Waarom had het volk in de tijd van Mozes zulke specifieke
richtlijnen, zoals de wet van Mozes, nodig?

• In hoeverre is hun handboek in onze tijd waardevol?

Bespreek met de cursisten dat het boek Leviticus instructies
bevat over de vier fundamentele beginselen in de wet van
Mozes. Teken vier zuilen op het bord en noem ze offers, reinheid,
afzondering van het wereldse en gedachtenis. Beschrijf deze begin-
selen en bespreek waarom ze belangrijk waren. Gebruik de vol-
gende informatie en de toelichtingen bij Leviticus in Het Oude
Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 139–171) die u nuttig acht:

1. Offers: Er werden dieren geofferd om het volk duidelijk te
maken dat een Heiland, Jezus Christus, zijn leven voor hun
zonden zou geven. (Zie Mozes 5:6–7.) De manier waarop
ieder offer werd gebracht, deed de mensen denken aan de toe-
komstige verzoening van de Heiland. Er werden uitsluitend
offerdieren gebruikt die aan bepaalde eisen voldeden, als
symbool van Jezus Christus.

2. Reinheid: Onder de Mozaïsche wet moesten de mensen hun
lichaam rein houden. Dat hield in dat ze gezond voedsel aten
en onreine of zieke mensen en dieren vermeden. Deze prakti-
sche wetten herinnerden het volk eraan dat ze door gehoor-
zaamheid en bekering rein van zonden te werden.

3. Afzondering: De Heer gebood de Israëlieten om niet met de
goddeloze volken om te gaan. Daardoor werden de Israëlieten
eraan herinnerd dat ze zich moesten afzonderen van het
wereldse, of van zonde. Omdat ze uiteindelijk onder een bij-
zonder goddeloos volk zouden leven (de Kanaänieten),
moesten ze hun eigen levenswijze en gedragsnormen in stand
houden. Ze mochten ook niet met ongelovigen trouwen.

4. Gedachtenis: Door de wet van Mozes werden de Israëlieten
herinnerd aan de zegeningen van de Heer, hun erfgoed (het
voorbeeld van hun voorouders) en het feit dat zij het ver-
bondsvolk van de Heer waren. Door feesten, vieringen en sab-
batheiliging werden de Israëlieten aan de Heer herinnerd.

Zet een aantal van de volgende teksten op het bord. Deel de klas
op in groepjes en laat hen lezen en opzoeken welke van de vier
beginselen van de wet van Mozes in de desbetreffende teksten
worden weergegeven.

• Exodus 12–13; 22:29; Leviticus 1–6; 16; 17:11; Deuteronomium
15:19–23 (Offers)

• Leviticus 8:6; 10:10; 11–15; 22:6 (Reinheid)

• Leviticus 18:3–5; 19:19; 20:23–26; Deuteronomium 22:9–11;
26:18–19 (Afzondering)

• Leviticus 23; Deuteronomium 8:2; 16; 26 (Gedachtenis)

Als de cursisten de teksten en de beginselen van de wet van
Mozes bij elkaar hebben gezocht, laat u hen over een aantal
beginselen vertellen die ze door deze activiteit hebben geleerd.
Laat de cursisten hedendaagse verordeningen, geboden of
instructies opnoemen, aan de hand waarvan wij deze vier begin-
selen kunnen naleven. (Bijvoorbeeld: een roeping in de kerk
vereist offers, ons doopverbond is een herinnering aan het
belang van reinheid, het woord van wijsheid scheidt ons af van
de wereldse praktijken in de samenleving en het avondmaal her-
innert ons steeds aan Jezus Christus.) Bespreek vragen zoals de
volgende:

• Waarom is het belangrijk om offers te brengen of rein te
blijven?

• Hoe kunnen we door afzondering van de wereld recht-
schapen blijven?

• Wat is voor jou een hulpmiddel om de Heer in gedachten
te houden?

• Waarom zijn priesterschapsverordeningen een hulpmiddel
om ons de fundamentele beginselen van het evangelie van
Jezus Christus bij te brengen?

Als de cursisten enkele opgaven onder Leviticus in hun gids
voor de cursist hebben gemaakt, kunt u hun vragen wat ze
daarvan hebben geleerd.

Leviticus 1–7. De offers die in de wet van Mozes staan
beschreven, waren een hulpmiddel voor de Israëlieten
om zich te bekeren en hun dankbaarheid en toewijding
aan de Heer te uiten. Het evangelie is voor ons ook zo’n
hulpmiddel. Als wij de vereisten van de wet van Mozes
bestuderen, kunnen we de beginselen op het gebied van
onze relatie met God beter begrijpen. (35–45 minuten)

Zet de volgende zinsneden op het bord:

• Vergeving van onze menselijke zwakheden en vergissingen

• Vergeving van specifieke zonden

• Toewijding aan God

• De richting in je leven is aanvaardbaar in de ogen van God

• Alles wat je hebt is van God afkomstig

Laat de cursisten voor iedere zinsnede iets van het evangelie of
de kerk opschrijven waardoor zij dat beginsel kunnen ervaren,
verkrijgen of uiten – zoals bidden, zonden belijden, aan het
avondmaal deelnemen, de doop, tiende betalen en de troostende
invloed van de Geest voelen. Bespreek wat de cursisten hebben
opgeschreven.

Zeg dat de Israëlieten door de wet van Mozes in staat werden
gesteld om uiting te geven aan de begrippen op het bord staan.
Hoewel de specifieke gebruiken van de wet van Mozes nu niet
meer van kracht zijn, zijn de beginselen dat wel, en de wet van
offerande is op ieder begrip van toepassing.

Zet de volgende offers naast het overeenkomstige begrip op het
bord. Bijvoorbeeld:

• Vergeving van onze menselijke zwakheden en vergissingen:
schuldoffer
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• Vergeving van specifieke zonden: boete voor de zonde

• Toewijding aan God: brandoffer

• De richting in je leven is aanvaardbaar in de ogen van God:
vredeoffer

• Alles wat je hebt is van God afkomstig: spijsoffer

• Dankbaarheid: spijsoffer

Gebruik het schema ‘Offers van de Mozaïsche wet’ in Het Oude
Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 142–143) om de cursisten een
basisbegrip van deze offers bij te brengen. U kunt met het brand-
offer beginnen omdat dat in Leviticus 1 wordt besproken.

U kunt de cursisten opgave A onder Leviticus 1 in hun gids voor
de cursist laten maken. Zij kunnen dan nadenken over de eisen
voor het brandoffer en wat daardoor over bekering en verzoe-
ning duidelijk wordt. Vraag na de behandeling van ieder offer
hoe we aan de hand van dat offer kunnen verkrijgen wat naast
het desbetreffende offer op het bord staat.

Laat de cursisten iets vertellen over wat zij hebben geleerd met
betrekking tot de toepassing van deze beginselen. Stel dan de
volgende vragen:

• In welk opzicht zijn de priesters die de offers brachten te ver-
gelijken met onze diakenen, leraren en priesters?

• Wie werd in het Oude Testament door de priester vertegen-
woordigd?

• Wie vertegenwoordigen de Aäronisch-priesterschapsdragers
in onze tijd?

• In hoeverre is het avondmaal te vergelijken met de offers in
het Oude Testament?

Benadruk opnieuw dat het brengen van offers essentieel is voor
onze geestelijke groei door de volgende woorden van ouderling
M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen voor te
lezen:

‘Toen ik over de geschiedenis van de kerk nadacht,
richtten mijn gedachten zich op de eeuwige aard van de
wet van offerande, die een belangrijk onderdeel van het
evangelie van Jezus Christus is.

De wet van offerande heeft twee belangrijke, eeuwige
doelen die we moeten begrijpen. Deze doelen waren van
toepassing op Adam, Abraham, Mozes en de apostelen in
het Nieuwe Testament, en ze zijn op ons van toepassing
als we de wet van offerande aanvaarden en naleven. Deze
twee doelen zijn de beproevingen die we ontvangen en
de hulp om tot Christus te komen. (. . .)

‘Hoewel de belangrijkste doelen van de wet van offerande
nog steeds onze beproevingen en de hulp om tot Christus
te komen zijn, zijn er na het ultieme offer van Christus
twee wijzigingen aangebracht. Ten eerste is het offeren van
dieren vervangen door de verordening van het avond-
maal; en ten tweede is door deze verandering de nadruk
van het offer verplaatst van het offerdier naar de persoon
zelf. In zekere zin is het offer van het offerdier naar de
offeraar verplaatst. (. . .)

Leviticus 10. Priesterschapsverordeningen moeten volgens
de richtlijnen van de Heer worden verricht door iemand die
rein is en de gedragsnormen naleeft. (20–25 minuten)

Laat de cursisten het antwoord op de volgende vragen in het
kort opschrijven:

• Waarom is het priesterschap volgens jullie heilig?

• Hoe heilig zijn volgens jullie de verordeningen van het
priesterschap – de doop, het avondmaal, ordeningen in het
priesterschap, tempelverordeningen enzovoorts? Waarom?

Laat verscheidene cursisten hun mening geven. Vraag:

• Waarom is het belangrijk dat alleen de mensen die de
gedragsnormen naleven aan de priesterschapsverordeningen
deelnemen?

• Wat gebeurt er als iemand een verordening onjuist verricht?
(De cursisten hebben vast weleens gezien dat een preside-

‘(. . .) Na zijn zending werd de wet van offerande door
Christus op een hoger plan gebracht. In zijn beschrijving
hoe de wet van offerande zou worden voortgezet, zei
Jezus tegen zijn Nephitische apostelen dat Hij geen brand-
offers meer zou aanvaarden, maar dat zijn discipelen ‘een
gebroken hart en een verslagen geest’ moesten hebben
(3 Nephi 9:19–20; zie ook LV 59:8, 12). In plaats van een
dier of graan als offer, verwacht de Heer nu dat wij alles
opgeven wat goddeloos is. Dat is een hogere toepassing
van de wet van offerande, die de innerlijke ziel van de
persoon aangaat. Ouderling Neal A. Maxwell heeft het als
volgt uitgelegd: “Aldus is een werkelijk persoonlijk offer
nooit het leggen van een dier op een altaar geweest. Maar
de bereidheid om het dier in onszelf op het altaar te leggen
en het te laten verteren!” (De Ster, juli 1995, blz. 62.)

‘Hoe laten wij aan de Heer zien dat wij onszelf symbolisch
op het altaar hebben gelegd? Wij laten de Heer zien dat
wij bereid zijn de wet van offerande te onderhouden door
het eerste en grote gebod na te leven. Jezus zei:

‘“Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart
en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

‘“Dit is het grote en eerste gebod” (Matteüs 22:37–38).

‘Als we onze eigen zelfzuchtige verlangens overwinnen
en God op de eerste plaats in ons leven zetten, en een
verbond sluiten om Hem ondanks alles te dienen, leven
we de wet van offerande na. Een van de beste manieren
om het eerste en grote gebod na te leven is het tweede en
grote gebod onderhouden. De Meester heeft gezegd:
“In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders
hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan” (Matteüs 25:40).
Hij heeft ook gezegd dat “wanneer gij in de dienst van
uw naasten zijt, gij louter in de dienst van uw God zijt”
(Mosiah 2:17). Offerande is een uiting van reine liefde.
De mate van onze liefde voor de Heer en onze naaste kan
beoordeeld worden aan de hand van onze gewilligheid
om offers voor hen te brengen.’ (The Law of Sacrifice [toe-
spraak tot leerkrachten godsdienstonderwijs, 13 augustus
1996], blz. 1, 5–6.)
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rende functionaris een correctie aanbrengt als iemand een ver-
gissing begaat, zoals een avondmaalsgebed of een doop.)

• Hoe belangrijk is het volgens jullie dat een heilige verorde-
ning op de juiste wijze wordt verricht? Waarom?

Laat een cursist in Leviticus 10:1–2 opzoeken wat er verkeerd
was aan de manier waarop Nadab en Abihu het offer brachten.
(Zie de toelichting bij Leviticus 10:1–7 in Het Oude Testament:
Genesis–2 Samuël, blz. 149.) Vraag: Wat was het gevolg voor deze
twee priesterschapsdragers toen zij de instructies van de Heer
niet opvolgden?

Laat de cursisten Leviticus 10:3–7 lezen. Vraag:

• Waarom mochten Aäron en zijn andere zoons niet openlijk
rouwen om de dood van Nadab en Abihu?

• Wat kunnen we uit dit hoofdstuk leren over de heiligheid van
priesterschapsverordeningen?

• Wat gebeurt er met priesterschapsdragers die hun priester-
schap misbruiken?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Bruce R.
McConkie, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Leviticus 11. Door de voedselvoorschriften van de wet van
Mozes werden de Israëlieten eraan herinnerd dat zij heilig
en rein moesten blijven en hun verbonden moesten naleven.
(35–40 minuten)

Zet vóór de les het volgende schema op het bord:

kamelen

paarden

koeien

varkens

hazen (konijnen)

schelpdieren

kippen

schildpadden

vis

muizen

kevers

slakken

uilen

hagedissen

sprinkhanen

krab

Rein of onrein

‘Valse profeten verrichten valse verordeningen die tijdens of na
de opstanding geen werkzaamheid of kracht hebben. (. . .)

‘Denk (. . .) aan Nadab en Abihu die ‘vreemd vuur’
offerden – zelf bedachte verordeningen – op het altaar van
de Heer, en vraag u af of het vuur uit de hemel dat hen
verteerde geen zinnebeeld en weerspiegeling is van de
geestelijke verwoesting van alle mensen die de juiste
werkwijze van de Heer met hun eigen verordeningen mis-
bruiken.’ (The Millennial Messiah, blz. 80.)

Maar duidelijk dat de Heer tegen Mozes zei dat sommige dieren
‘onrein’ waren (en niet gegeten mochten worden) en andere
‘rein’ (en wel gegeten mochten worden). Vraag welke dieren in
de vakjes rein waren, en zet een markeringsteken bij de namen
van die dieren. Laat hen in Leviticus 11:1–31 opzoeken of ze het
goed geraden hebben. (De ‘reine’ dieren waren koeien, kippen,
vissen met vinnen en schubben, kevers en sprinkhanen.)

De cursisten zullen waarschijnlijk merken dat sommige dieren
die de Israëlieten niet mochten eten tegenwoordig wel gegeten
worden. Dat komt omdat die wet door de verzoening van Jezus
Christus is vervuld en niet meer nodig is.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat er wel een aantal praktische
gezondheidsredenen was om bepaalde dieren ‘rein’ te verklaren,
zodat zij gegeten mochten worden, en andere ‘onrein’, maar
dat dit onderdeel van de wet van Mozes werd gegeven als
uiterlijk, natuurlijk teken van geestelijke waarheden. De Heer
gebruikte deze voedselvoorschriften als onderwijsmethode. De
mens vergeet wel eens te bidden, te werken of te aanbidden,
maar bijna nooit om te eten. Door vrijwillig bepaald voedsel niet
te eten of het op een bepaalde manier te bereiden, wijdde een
gehoorzame Israëliet zich dagelijks aan zijn of haar geloof. Door
een duidelijke keuze ontwikkelden ze zelfdiscipline. Ze kregen
kracht door het naleven van de wet, en inzicht door hun begrip
ervan. En door wat we eten of niet eten kunnen we er symbo-
lisch aan herinnerd worden dat we rein moeten blijven en onze
geest, net als ons lichaam, zuiver moeten houden.

Vraag de cursisten welke gezondheidswet of voedingswet de
Heer ons gegeven heeft. Lees de raad van de Heer in Leer en
Verbonden 89 en zet op het bord wat tegenwoordig ‘rein’ en
‘onrein’ is. Bespreek dat het woord van wijsheid, in tegenstelling
tot de wet van de Israëlieten, waarschuwingen voor onze
gezondheid en voedingsadvies bevat. Het is echter ook een sym-
bolische herinnering aan ons verbond, we scheiden ons erdoor
af van de wereld en onze gehoorzaamheid wordt beproefd –
sommige beginselen leven we alleen na omdat de Heer ons dat
geboden heeft. Geef uw getuigenis dat het verbondsvolk van
God altijd bijzondere instructies heeft gekregen om rein te zijn.

Laat de cursisten Leviticus 11:43–44; 1 Korintiërs 3:16–17; Leer
en Verbonden 89:18–21 lezen. Vraag:

• Welke zegeningen belooft de Heer aan de mensen die rein
blijven?

• Waarom zijn die beloften het vereiste offer waard?

Moedig de cursisten aan om rein te blijven door te vermijden wat
de Heer als onrein heeft bestempeld. Lees de volgende belofte
voor van ouderling Joseph B. Wirthlin, lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

‘Degenen die hun lichaam vrij houden van verslavende
stoffen [ontvangen] de geestelijke zegeningen van “wijs-
heid en grote schatten aan kennis (. . .) ja, verborgen
schatten” [LV 89:19]. Als wij leven naar het woord van
wijsheid worden er vensters van persoonlijke openbaring
geopend en onze ziel wordt vervuld met goddelijk licht  
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Leviticus 16. Door de verzoening van Jezus Christus
kunnen we vergeving van onze zonden ontvangen en in de
tegenwoordigheid van God terugkeren. Door de verzoendag
te bestuderen, kunnen we meer over deze leerstelling leren.
(25–30 minuten)

Maak met de cursisten op het bord een plattegrond van de taber-
nakel. Laat het heilige der heilige aanwijzen en leg uit wat dat
voorstelde. (Zie ‘Stof tot overdenking’ en de schema’s in Het
Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 135–137.) Zeg dat de hoge-
priester één keer per jaar het heilige der heiligen mocht betreden
en alleen volgens de strenge instructies van de Heer. In Leviticus
16 staat wat hij moest doen op die dag, de verzoendag.

Laat de cursisten opgave A onder Leviticus 15–16 in hun gids
voor de cursist maken. Als ze daarmee klaar zijn, bespreekt
u hun antwoorden op de vragen. Vraag:

• Wie werd op de verzoendag door de priester vertegenwoor-
digd? (Christus.)

• Hoe zou de priester Christus hebben vertegenwoordigd?
(Door dit soort vragen kunnen de cursisten dieper nadenken
over hun antwoorden en herhalen wat ze geleerd hebben.)

Lees Marcus 15:37–38 en de volgende uitspraak van ouderling
Bruce R. McConkie:

Vraag de cursisten welk belangrijk beginsel in Marcus 15:38
wordt behandeld. (Door de verzoening van Christus kunnen alle
mensen in de tegenwoordigheid van God terugkeren.)

Laat de cursisten de volgende uitspraak afmaken met zoveel
woorden of zinnen als ze daarvoor nodig hebben: ‘Zonder de
verzoening van Christus . . .’

Laat de cursisten na een aantal minuten vertellen wat ze
hebben opgeschreven. Zet hun antwoorden op het bord. Lees
2 Nephi 9:7–9 en Jakob 7:12 en zoek op hoe Jakob in het Boek
van Mormon die uitspraak had afgemaakt. Vraag:

‘God heeft de voorhang van de tempel “van boven tot
beneden” in tweeën gescheurd. Het heilige der heiligen is
nu voor iedereen toegankelijk, en iedereen kan door de
verzoening van het bloed van het Lam het hoogste en hei-
ligste bereiken, dat koninkrijk waar het eeuwige leven te
vinden is. Paulus zegt in duidelijke taal (Hebreeën 9–10)
dat de verordeningen die door de voorhang van de oude
tempel werden verricht een gelijkenis waren van wat
Christus moest doen, en wat Hij inmiddels gedaan heeft.
Alle mensen worden in staat gesteld om door de voorhang
in de tegenwoordigheid van de Heer te komen en de vol-
ledige verhoging te beërven.’ (Doctrinal New Testament
Commentary, deel 1, blz. 830.)

en goddelijke waarheid. Als wij ons lichaam niet veront-
reinigen, zal de Heilige Geest op ons komen en in ons hart
wonen [zie LV 8:2] en ons de “vreedzame dingen van
onvergankelijke heerlijkheid” leren [Mozes 6:61].’ (De Ster,
januari 1996, blz. 70.)

• Door welke heilige verordeningen worden wij aan de verge-
ving herinnerd die door de verzoening mogelijk wordt
gemaakt?

• Hoe kunnen wij deze verordeningen meer inhoud geven en
er vaker aan denken, zodat we van Christus vergeving mogen
ontvangen en uiteindelijk in de tegenwoordigheid van God
kunnen terugkeren?

Inleiding
De eerste zestien hoofdstukken van Leviticus gaan over rein
worden. De laatste hoofdstukken gaan over de manier waarop
Israël rein kon blijven, en heiliger en goddelijker kon worden.
Hieronder staat een overzicht van deze hoofdstukken:

• Hoofdstuk 17 – Persoonlijke heiligheid

• Hoofdstuk 18 – Heiligheid in het gezin en in seksuele relaties

• Hoofdstuk 19–20 – Heiligheid in de omgang, zoals in een
gemeenschap

• Hoofdstuk 21–22 – Heiligheid in het priesterschap

• Hoofdstuk 23–25 – Vieringen en gebeurtenissen die heiligheid
bevorderen

• Hoofdstuk 26 – Zegeningen voor hen die hun verbonden
naleven

• Hoofdstuk 27 – Instructies om bezittingen aan de Heer toe
te wijden

Belangrijke evangeliebeginselen
• Ons is geboden onze naasten lief te hebben als onszelf.

(Zie Leviticus 19:18; zie ook Matteüs 5:43–44.)

• De Heer helpt zijn volk bij het streven naar heiligheid door
hen te instrueren om zo te leven dat ze zich van de goddeloos-
heid in de wereld afscheiden. (Zie Leviticus 19–25; vooral
20:26.)

• Gods verbonden en geboden gaan gepaard met zegeningen
voor gehoorzaamheid en gevolgen van ongehoorzaamheid.
(Zie Leviticus 26; Deuteronomium 28; LV 130:20–21.)

Lesideeën
Leviticus 18–20. De Heer verwacht van zijn volk dat zij zich
distantiëren van de wereldse invloeden en rein en heilig
worden. (20–25 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze naar een school gaan
met vijfhonderd leerlingen en dat er maar één leerling lid van de
kerk is. Vraag:

• Zouden jullie het lid van de kerk kunnen vinden door alle
studenten te observeren?

Leviticus 17–27

Leviticus 17–27
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• Op welke eigenschappen of kenmerken zou je letten?

• Door welke evangeliebeginselen onderscheiden wij ons van
de rest van de wereld?

Lees Leviticus 18:2–5, 27–30; 19:1–2, 37; en 20:7–8, 22–26 met de
cursisten en vraag:

• Wat verwachtte de Heer van Israël?

• Wat waren de voordelen als ze zich van de Egyptische en
Kanaänitische levenswijze afzonderden?

Geef de cursisten een of meer van de volgende teksten in Levi-
ticus: 19:3, 4, 9–10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23–25, 26, 27–28,
29, 30, 31–34, 35–36; 20:9, 10. Laat hen de volgende opdrachten
uitvoeren en elkaar over hun reacties vertellen:

1. Stel vast welk gebod in het vers staat.

2. Noteer manieren waarop de Israëlieten door het naleven van
het gebod eraan herinnerd werden dat ze zich van de godde-
loze gebruiken van de wereld moesten afscheiden.

3. Overweeg wat wij kunnen doen om dat gebod in deze tijd na
te leven.

Laat de cursisten in Leviticus 18:19–26 en 20:6, 9–10 opzoeken
welke zonden de Israëlieten van de Heer moesten vermijden.
Herinner hen eraan dat die zonden toen vrij gewoon waren.
Vraag:

• Zijn die zonden ook tegenwoordig nog wijd verspreid?

• Waarom zouden heiligen der laatste dagen dergelijke prak-
tijken moeten vermijden?

• Wat behoren we volgens de Heer, in tegenstelling tot de
wereld, nog meer te doen of te vermijden? (In de brochure
Voor de kracht van de jeugd staan een aantal goede voor-
beelden.)

• Lees Leer en Verbonden 53:2. Wat gebiedt de Heer ons?

• Is dat gemakkelijk of moeilijk? Waarom?

• Wat zijn de voordelen als we wereldse gezindheid verzaken?

Leviticus 19:18 (Tekstenbeheersing). Wij behoren onze
naasten lief te hebben en te dienen. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten wie zij graag mogen en waarom. Laat hen
nadenken over het aardigste is dat een medemens ooit voor hen
of hun gezin gedaan heeft. Laat een aantal cursisten daar iets
over vertellen. Laat de cursisten in Matteüs 22:36–40 het tweede
grote gebod opzoeken. Zet de geboden op het bord en vraag:
Waarom zouden alle oudtestamentische geboden en alle leringen
van de profeten met die twee geboden samenhangen?

Lees Leviticus 19:18 en Deuteronomium 6:5. Vraag:

• Is het verrassend dat deze twee wetten als eerste in het Oude
Testament werden genoemd? Waarom of waarom niet?

• Waarom is het zo belangrijk dat wij onze naasten liefhebben?

• Zijn je naasten alleen de mensen die bij je in de buurt wonen?

• Wie kunnen we nog meer als onze naasten beschouwen?

Laat de cursisten Lucas 10:25–37 lezen en opzoeken wie we nog
meer als onze naasten moeten beschouwen. Vraag: Hoe kun je
laten zien dat je anderen net zo liefhebt als jezelf?

Moedig de cursisten aan om binnen een aantal dagen een een-
voudige vrijwilligersactiviteit te ondernemen of iets aardigs
voor een ander te doen. Besluit met het zingen van ‘Houd van
elkander’ (lofzang 199).

Leviticus 25. In het jubeljaar werd de Israëlieten geboden
dat ze de schulden van anderen kwijtscholden. Dat was een
symbool van Christus, die op een dag alle zondaars die
zich bekeren, zou vergeven. (10–15 minuten)

Geef iedere cursist een vel papier waarop drie categorieën staan:
onderdak, vervoer en diversen. Laat hen de gemiddelde kosten
daarvan opschrijven en die bij elkaar optellen. Dat is hun schuld.
Zet Vandaag is het jubeldag op het bord en vraag: Als je voor
het volledige bedrag in de schuld stond, zou je dan de jubeldag
willen vieren zoals die in het oude Israël werd gevierd? De
meeste cursisten zullen niet begrijpen wat persoonlijke schulden
en het jubeljaar van de Israëlieten met elkaar te maken hebben.
Laat hen Leviticus 25:10–17, 25–27, 35–37 lezen en opzoeken wat
het jubeljaar inhield.

Lees de toelichting bij Leviticus 25 in Het Oude Testament:
Genesis–2 Samuël (blz. 168–169) voor en vraag:

• Waarom zou het leuk zijn om in een jubeljaar te leven?

• In hoeverre zou de mening van een schuldeiser en een
schuldenaar in een jubeljaar verschillen?

• In welk opzicht krijgen wij door de verzoening een ‘jubel-
beloning’?

• Wat zijn je gevoelens voor Christus nu je weet dat Hij de
prijs voor onze zonden heeft betaald?

Maak samen met de cursisten een lijst met manieren staan om
iedere dag in ‘jubelsfeer’ te leven. Laat hen Leer en Verbonden
64:9–11 lezen en vraag wat er in deze teksten staat over onze
taak ten opzichte van dit ‘jubelfeest’.

President Howard W. Hunter heeft tijdens de kerstboodschap
van 1994 iets over de geest van het jubelfeest gezegd. Hij zei dat
we door onze liefde voor Christus en als dank voor wat Hij
gedaan heeft ‘moeten geven zoals Hij gegeven heeft’. Hij ging
verder met de volgende aanmoediging:

‘Leg deze kerst een ruzie bij. Zoek een vergeten vriend op.
Vervang achterdocht door vertrouwen. Schrijf een brief.
Geef een zacht antwoord. Moedig de jeugd aan. Laat in
woord en daad zien dat u loyaal bent. Kom een belofte na.
Doe afstand van een bepaalde wrok. Vergeef een vijand.
Bied uw excuses aan. Probeer begrip te hebben. Overweeg
uw eisen ten opzichte van anderen. Denk eerst om een
ander. Wees vriendelijk. Wees zachtaardig. Lach een beetje
meer. Wees dankbaar. Wees gastvrij ten opzichte van een
vreemde. Verblijd het hart van een kind. Geniet van de
schoonheid en het wonder van de aarde. Uit uw liefde
keer op keer.’ (‘To Give of Oneself Is a Holy Gift’, zegt de
profeet tijdens zijn kersttoespraak, Church News, 10
december 1994, blz. 4.)

Het boek Leviticus
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Moedig de cursisten aan om de raad van president Hunter gere-
geld op te volgen, niet alleen in de kersttijd.

Leviticus 26. Zij die getrouw zijn aan hun verbonden
zullen grote zegeningen ontvangen. Zij die hun verbonden
verbreken zullen worden vervloekt. (15–20 minuten)

Laat een exemplaar van een eenvoudig contract zien. Zet als en
dan op het bord en bespreek de volgende vragen:

• Wat hebben deze twee woorden met een contract te maken?

• Waarom moet er een ‘als’ in een contract voorkomen?

• Wat zou je ervan vinden als je jouw deel van een contract
nakwam, maar dat de ‘dan’ niet werd nagekomen – als
iemand zijn of haar belofte in het contract niet nakwam.

Laat de cursisten nadenken over eventuele contracten of 
verbonden die zij met de Heer hebben gesloten. Lees Leer en

Verbonden 82:10 en vraag de cursisten wat zij van de woorden
van de Heer vinden. Lees Leer en Verbonden 130:20–21 en vraag
wat die teksten aan onze kennis toevoegen. Laat de cursisten de
woorden indien en dan in Leviticus 26:3–4 markeren en indien en
dan zal Ik in Leviticus 26:14, 16. Bespreek de overeenkomst tussen
deze woorden en de boodschap in Leer en Verbonden 130:20–21.

Laat de cursisten in Leviticus 26:3–12, 14–28 opzoeken welke
zegeningen en vervloekingen de Israëlieten te wachten stonden,
afhankelijk van hun rechtschapenheid. Vraag:

• Welke belofte vinden jullie het belangrijkst? Waarom?

• Welke vervloekingen lijken het ernstigst? Waarom?

Bespreek de beloften van de Heer aan ons (zie bijvoorbeeld
Mosiah 18:8–10; LV 20:77; 76:5–10). Geef uw getuigenis dat God
al zijn beloften zal nakomen als wij getrouw zijn.

Leviticus 17–27
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Het boek Numeri is het historisch verslag van de Israëlieten toen
zij tussen de berg Sinai en de oostelijke grens van het beloofde
land door de woestijn trokken. Het beslaat 38 van de 40 jaar in de
wildernis en er wordt in uitgelegd waarom de Heer hen zo lang
in de wildernis liet ronddolen. We kunnen ervan leren hoe God
met zijn kinderen werkt en hoe wij zijn beloofde zegeningen
kunnen ontvangen.

Het boek is ‘Numeri’ genoemd omdat het twee verslagen bevat
waarin Mozes de Israëlieten ‘nummerde’, of telde. In beide
volkstellingen werden de mannen geteld die in staat waren om
in de oorlog dienst te doen. Israël zou het beloofde land krijgen,
maar moest dat door bloedvergieten opeisen. De mensen van de
eerste volkstelling (zie Numeri 1–4) faalden door ongehoorzaam-
heid. Pas rond de tweede volkstelling (zie Numeri 26) was Israël
getrouw genoeg om te slagen.

Het boek Numeri kan in drie afdelingen verdeeld worden:

1. In de hoofdstukken 1–10 staan instructies en voorbereidingen
voor de mars vanuit Sinai.

2. In de hoofdstukken 11–21 staat de geschiedenis van Israëls
verblijf in de wildernis.

3. In de hoofdstukken 22–36 staat beschreven wat er aan de
oostzijde van de Jordaan gebeurde.

Inleiding
Behalve de volkstelling van de Israëlieten staan er in Numeri
1–10 ook aanvullende instructies die bij de wet van Mozes
hoorden en de orde beschreven waarin de Israëlieten kam-
peerden en marcheerden. In deze hoofdstukken staat ook
beschreven dat de stam van Levi gekozen werd om in de taber-
nakel te werken en dat de Israëlieten aan hun tocht van Sinai
naar het beloofde land begonnen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer, zijn werk en zijn koninkrijk behoren het middelpunt

van ons leven te zijn. (Zie Numeri 2.)

• Alleen de mensen die door de vertegenwoordigers door God
geroepen en geordend zijn kunnen aanvaardbare verorde-
ningen verrichten. (Zie Numeri 3:5–13.)

• Ware bekering vereist belijdenis, restitutie en verzaking van
de zonde. (Zie Numeri 5:5–7; zie ook LV 58:43.)

Numeri 1–10

• We kunnen ons aan de Heer toewijden door verbonden te
sluiten. (Zie Numeri 6.)

• De Heer leidt en zegent zijn gehoorzame kinderen.
(Zie Numeri 9:15–23.)

Lesideeën
Numeri 1–4. De opstelling van het Israëlitische kamp
herinnerde aan het feit dat de Heer, zijn werk en zijn
koninkrijk het middelpunt van ons leven behoren te zijn.
(30–40 minuten)

Deel het klaslokaal in aan de hand van het volgende diagram
van het Israëlitische kamp, ‘Opstelling van het kamp’. Leg in het
midden van het lokaal een kleed, als symbool van de tabernakel,
of teken het diagram op het bord. Klassen met minder dan
twaalf cursisten kunnen meerdere stammen door één cursist
laten vertegenwoordigen. Hang bordjes op met de aanduiding
noord, zuid, oost en west.

Als de cursisten binnenkomen, heet u ze welkom in het ‘Israëliti-
sche kamp’ en geeft u ieder van hen een kaartje met de naam van
een stam van Israël erop. Instrueer hen om met de cursisten van
dezelfde stam bij elkaar te komen en Numeri 2 te lezen. Laat hen
opzoeken waar iedere stam zich in het kamp bevond. Laat hen
op de juiste plaats in het lokaal gaan zitten. Als alle cursisten op
hun plaats zitten, leg dan uit dat de Israëlieten door de dorre
woestijn Sinai moesten trekken. Laat hen in Numeri 1 opzoeken
hoe de mensen zich in hun stam gedroegen en vraag aan een
aantal cursisten:

• Hoe zou je je voelen als je verantwoordelijk was voor het
welzijn van zoveel mensen midden in de woestijn?

• Welke invloed zou zo’n verantwoordelijkheid hebben op de
manier waarop je bidt en de Heer om hulp vraagt?
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Naftali Dan

De opstelling van het kamp
Noord

Legerplaats van Dan: 157.600

Zuid
Legerplaats van Ruben: 151.450

Aser

Zebulon

Juda

Issakar

GadRubenSimeon

Efraïm

Benjamin

Levi: Zoons 
van Merari

Levi: Zoons van
Kehat

Levi:
Zoons
van

Gerson

West
Leger-

plaats van
Efraïm:
108.100

Oost
Leger-
plaats 
van
Juda:

166.400

Levi:
Mozes,

Aäron en
de zonen
van Aäron

De tabernakel
en de tent der
samenkomst

HET BOEK NUMERI

94



Stel de volgende vragen terwijl u de opstelling van het kamp
bespreekt:

• Wat bevond zich in het midden van het kamp? (Zie Numeri
2:2.)

• Waarom zou de Heer de Israëlieten op die manier rond de
tabernakel hebben opgesteld? (Zie de toelichting bij Numeri 2
en Numeri 3 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël,
blz. 177–178.)

• Hoe wordt onze relatie met onze hemelse Vader beïnvloed
door wat wij als middelpunt in ons leven hebben?

• Hoe kunnen we erachter komen wat echt het middelpunt
van ons leven is?

Laat op een overheadprojector, een poster of het bord het
volgende schema zien.

Vraag:

• Welke betekenis had de orde van marcheren voor de
Israëlieten?

• Wat kan die voor ons betekenen?

Moedig de cursisten aan om de Heer toe te staan een onderdeel
van hun dagelijks leven te worden.

Numeri 1–4. Alleen de mensen die door de vertegen-
woordigers van God geroepen en geordend zijn, kunnen
aanvaardbare verordeningen verrichten. (10–15 minuten)

Laat de cursisten Numeri 1:47–53 lezen en opzoeken welke stam
niet werd geteld en waarom niet. Lees Numeri 3:5–12, 25–26,
30–31, 36–38; 4:5–16 met de cursisten en bespreek wat de Heer
de priesters en Levieten gebood. Vergelijk hun taken met de
taken van diakenen, leraren en priesters in deze tijd. (Zie
LV 20:46–60; 107:8–20, 85–88.) Vraag: Hoe kunnen de taken van
het Aäronisch priesterschap vergeleken worden met de eer en
het voorrecht van een Leviet? U kunt een Aäronisch-priester-
schapsdrager laten vertellen wat hij ervan vindt om als priester-
schapsdrager werkzaam te zijn.

Lees Numeri 3:38 en vraag:

• Waar moesten Mozes en Aäron hun tent opslaan? Waarom?

• Wie is, net als Mozes vroeger, verantwoordelijk voor de bouw
van tempels en de aanstelling van officianten om erin te
werken? (De profeet.)

Dan Efraïm Ruben Juda

Aser Manasse
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droegen
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droegen

Kehatieten, 
die de ark 

des verbonds
droegen

Simeon Issakar

Naftali Benjamin Gad Zebulon

De orde van marcheren

• Wie hebben nu de taak ervoor te zorgen dat er geen ‘onbe-
voegde’ personen de tempel ingaan? (Bisschoppen, gemeente-
presidenten, ringpresidenten en zendingspresidenten.)

U kunt een priesterschapsleider uitnodigen om met de cursisten
te bespreken hoe belangrijk het is om het Aäronisch priester-
schap te eren als voorbereiding op het Melchizedeks priester-
schap en welke belangrijke rol het priesterschap speelt in het
voorbereiden van alle leden van de kerk op de zegeningen van
de tempelverbonden.

Numeri 6. We kunnen ons aan de Heer toewijden door
verbonden te sluiten. (10–15 minuten)

Laat een cursist de volgende uitspraak voorlezen van ouderling
Dean L. Larsen, voormalig lid van het Presidium der Zeventig:

Vraag de cursisten in welke opzichten de uitspraak van ouder-
ling Larsen waar is. Laat een andere cursist de volgende uit-
spraak voorlezen van ouderling Spencer W. Kimball, destijds lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Stel en bespreek de volgende vragen:

• Wat betekent die uitspraak volgens jullie?

• Waarom is het moeilijk om verschillend te zijn?

• Welke zegeningen kunnen de mensen ontvangen die
toezeggen dat ze verschillend op de manier van de Heer
zullen zijn?

Laat de cursisten in Numeri 6:2 opzoeken welke titel de mensen
kregen die een bijzonder verbond met de Heer hadden gesloten.
Vraag: In hoeverre is ‘verschillend’ zijn te vergelijken met
‘anders’ zijn?

Lees de volgende teksten met de cursisten en let op wie er
Nazireeër waren:

• Richteren 13:5, 24

• 1 Samuël 1:11, 19–20, 28

• Lucas 1:13–15

Laat de cursisten Numeri 6:3–8 lezen en de drie specifieke
geloften van de Nazireeërs opzoeken. Vraag:

• Wat betekent ‘onthouden’ volgens jullie?

• Wat doen de leden van de kerk om zich van de rest van de
wereld te onderscheiden?

‘We zijn verschillend. We zijn Gods eigen volk. We hopen
dat we altijd verschillend en Gods eigen volk zullen
blijven.’ (In the World but Not of It, Brigham Young Univer-
sity Speeches of the Year [14 mei 1968], blz. 10.)

‘We zien dat onze jongeren geneigd zijn om de trends in
de wereld te volgen. We kunnen de trendsetters niet altijd
bijhouden, maar in sommige opzichten lopen we vlak
achter ze aan.’ (Conference Report, april 1983, blz. 48; of
Ensign, mei 1983, blz. 34.)

Numeri 1–10
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Bespreek in hoeverre de leden van de kerk anders zijn dan
anderen. Lees de volgende uitspraak van president Gordon
B. Hinckley voor:

Inleiding
De hoofdstukken 11–21 bevatten een driedelig verslag van
Israëls verblijf in de wildernis.

1. Van de berg Sinai naar Paran, bij Kades. (Zie Numeri
10:10–14:45.)

2. Vanaf het moment dat hen de toegang tot het beloofde land
werd ontzegd tot hun vergadering in Kades ongeveer 34 jaar
later. (Zie de hoofdstukken 15–19.)

3. De tocht van Kades naar de berg Hor. (Zie de hoofdstukken
20–21.)

In deze laatste hoofdstukken nam de getrouwheid van de
Israëlieten toe tijdens hun tocht naar het beloofde land.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Omdat de Heer ons zegeningen geeft volgens onze verlan-

gens, moeten we ervoor zorgen dat we om goede dingen
bidden. (Zie Numeri 11:18–20, 31–35; zie ook 1 Samuël 8:5,
20–22; Jakob 4:14; Alma 29:4.)

• Mensen kunnen persoonlijke openbaringen ontvangen, maar
alleen de profeet ontvangt openbaringen voor de hele kerk.
(Zie Numeri 11:16–12:15.)

• Als we geloof hebben en op de Heer vertrouwen, kunnen we
alles verwezenlijken wat Hij ons heeft geboden. (Zie Numeri
13:1–14:12; zie ook 1 Nephi 3:7.)

• Het is belangrijk om te doen wat de Heer ons vraagt wanneer
Hij het ons vraagt. (Zie Numeri 14:40–45.)

• Zij die in opstand komen of kritiek op de kerkleiders hebben,
komen in opstand tegen God. Als zij zich niet bekeren, zullen
zij worden vervloekt. (Zie Numeri 16–17; 20:1–11, 13; 21:4–6;
zie ook 3 Nephi 28:34; LV 121:16–22.)

Numeri 11–21

‘Als we ons vastklampen aan onze waarden, als we voort-
bouwen op ons erfgoed, als we gehoorzaam voor de Heer
wandelen, als we gewoon het evangelie naleven, zullen
we ongelooflijk worden gezegend. Men zal ons bezien
als een opmerkelijk volk dat de sleutel heeft gevonden tot
opmerkelijk geluk.’ (De Ster, januari 1999, blz. 71.)

• De Heer zegende de Israëlieten op een manier die hen 
uitnodigde om tot Hem te komen. (Zie Numeri 21:4–9.)

Lesideeën
Numeri 11. Als wij de lusten van het vlees boven geestelijke
zaken verkiezen, zal de geestelijke dood het gevolg zijn.
(30–35 minuten)

Zet de woorden geest en lichaam op het bord. Vraag de cursisten:

• Op welke manieren wordt het lichaam ziek?

• Welke ziekten kunnen de dood tot gevolg hebben?

Leg uit dat er, naast de lichamelijke ziekten die de lichamelijke
dood kunnen veroorzaken, ook geestelijke ziekten zijn die de
geestelijke dood tot gevolg kunnen hebben. Laat de cursisten in
2 Nephi 9:10–12 opzoeken wat het betekent om de geestelijke
dood te sterven. (Zie ook ‘Het grote plan van geluk’, blz. 13.)

Laat de cursisten twee lijstjes maken: ten eerste wat zij de afge-
lopen 24 uur hebben gedaan om hun lichaam gezond te houden
en ten tweede wat zij hebben gedaan om hun geest gezond te
houden. Laat hen overwegen welke van de twee in betere con-
ditie is – hun geest of hun lichaam.

Vraag de cursisten:

• Hoe kunnen we wekelijks onze geest ‘voeden’?

• Waarom is het avondmaal een herinnering dat onze geest
gevoed moet worden?

• Waar zijn de symbolen van het avondmaal een zinnebeeld
van? (Het lichaam en het bloed van Jezus Christus.)

Lees Exodus 16:14–15 en zoek op wat de Heer de Israëlieten gaf
als een dagelijkse herinnering aan hun afhankelijkheid van Hem.
Lees Johannes 6:49, 51 en bespreek in welk opzicht manna een
symbool van Jezus Christus was.

Zet de woorden honger en dorst op het bord. Vraag wat de over-
eenkomsten en de verschillen tussen die woorden zijn. Laat hen
3 Nephi 12:6 lezen en uitleggen hoe de Heer het woord honger in
dat vers gebruikte en wat er aan de hongerigen werd beloofd.
Laat hen in Numeri 11:4–9 het woord begeren opzoeken. Vraag:

• Waarom zou Mozes de ‘honger’ van het volk als ‘gulzig
begeren’ hebben beschreven?

• Wat betekent het woord begeren? (U kunt een definitie in het
woordenboek opzoeken.)

• Wat betekent het woord vlees? (Niet alleen ‘vlees’, maar ook
‘de begeerten van ons lichaam’.)

Laat de cursisten Numeri 11:10–15 lezen en beschrijven hoe
Mozes op de klachten van het volk reageerde. Laat hen de rest
van het hoofdstuk lezen en vooral aandacht besteden aan de
manier waarop de Heer op Mozes en het volk reageerde en hun
een uitermate belangrijke, geestelijke les leerde. Lees en vergelijk
Numeri 11:16–17, 24–29 en Numeri 11:18–20, 31–34. Vraag de cur-
sisten wat er volgens hen staat over geestelijke en vleselijke zaken.
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Lees Romeinen 8:5–14 en leg uit in welk opzicht de leringen van
Paulus een uitleg van het verhaal in Numeri 11 kan zijn.

In de Verenigde Staten geeft de regering een ‘aanbevolen dage-
lijkse hoeveelheid’ voedsel en vitamines aan om het lichaam
gezond te houden. Maak als klas een ‘aanbevolen dagelijkse
(of wekelijkse) hoeveelheid’ geestelijk voedsel om onze geest
gezond te houden. De volgende teksten kunnen een hulpmiddel
zijn om deze opdracht te vervullen:

• Johannes 4:13–14, 31–34

• Johannes 6:51–58

• 2 Nephi 9:50–51

• 2 Nephi 32:3

• 3 Nephi 12:6

Ouderling L. Lionel Kendrick, lid van de Zeventig, heeft gezegd:

Numeri 11–12. Mensen kunnen persoonlijke openbaringen
van de Heer ontvangen, maar alleen de profeet ontvangt
openbaringen voor de hele kerk. (30–40 minuten)

Zeg dat er vijftien mannen zijn die tijdens de algemene conferen-
ties van de kerk als profeet, ziener en openbaarder gesteund
worden. (Zie bijvoorbeeld de steunverlening aan kerkfunctiona-
rissen in de Liahona van juli.) Vraag de cursisten naar de namen
of de roeping van deze mannen. (De leden van het Eerste Presi-
dium en het Quorum der Twaalf Apostelen.)

Laat de cursisten Numeri 11:11–14 lezen en vertellen welke twee
problemen Mozes aan de Heer voorlegde. (De mensen wilden
vlees en Mozes wilde hulp bij zijn taken.) Lees Numeri 11:16–17,
24–29 en zoek op hoe de Heer Mozes hielp. Vraag:

• Hoe noemde Mozes deze zeventig helpers? (Profeten;
zie vers 29.)

• Hoeveel profeten moesten er volgens Mozes zijn?

Behandel de toelichting bij Numeri 11:16–17, 24–29 in Het Oude
Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 181). Laat een cursist de vol-
gende uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie voorlezen:

‘Wie mag profeteren? Wie kan openbaring ontvangen?
Aan wie worden visioenen en hemelse manifestaties ver-
leend? Niet alleen aan de leden van de Raad der Twaalf,
niet alleen aan bisschoppen en ringpresidenten, niet alleen
aan de leiders van de kerk. God, die geen aannemer des
persoons is, spreekt tot iedereen die naar zijn stem wil
luisteren. Profetie is voor iedereen: mannen, vrouwen en 

‘Het geestelijk voedsel dat de Schriften onze geest bieden
is net zo belangrijk als fysiek voedsel voor ons lichaam.’
(De Ster, juli 1993, blz. 13.)

Vraag de cursisten:

• Wat is het verschil tussen de geest van profetie die de profeet
bezit en de geest van profetie die andere mensen kunnen
hebben?

• Welke problemen kunnen er ontstaan als iemand beweert
openbaring voor de hele kerk te ontvangen?

• Waarom is het nuttig om te weten dat er slechts één profeet,
ziener en openbaarder is die de hele kerk leidt?

Lees en bespreek de volgende uitspraak van Dallin H. Oaks:

Laat de cursisten Numeri 12:1–2 lezen en vraag:

• Wie wilde nog meer profeet worden?

• Wat beweerden zij?

• Wat was het verschil tussen de handelingen van Mirjam en
Aäron in hoofdstuk 12 en de activiteiten van de zeventig
ouderlingen in hoofdstuk 11? (De zeventig ouderlingen
gebruikten de gaven die ze van de Heer hadden gekregen
binnen de grenzen van hun roeping. Mirjam en Aäron wilden
macht die hun roeping te boven ging en hadden kritiek op
de uitverkoren leider van de Heer.)

• Hoe reageerde de Heer op het gedrag van Mirjam en Aäron?
(Zie vers 4–10.)

• Wat staat er in deze teksten over Mozes en de positie van de
woordvoerder van de Heer?

• Wat leren we hieruit over kritiek op de leiders van de Heer?
(Zie ook LV 1:14.)

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Harold B. Lee,
destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Ik wil getuigen dat ik uit ervaring heb geleerd dat zij die
de leiders van deze kerk bekritiseren, symptomen van een
geestelijke ziekte vertonen, die, zonder bekering, tot de
geestelijke dood zal leiden.’ (Conference Report, oktober
1947, blz. 67.)

‘Alleen de president van de kerk ontvangt openbaring
voor de hele kerk. Alleen de ringpresident ontvangt open-
baring voor zijn ring. De bisschop ontvangt openbaring
voor de wijk. In het gezin is het de priesterschapsdrager.
Leiders ontvangen openbaring voor hun eigen taak.
Personen kunnen openbaring voor hun eigen leven ont-
vangen.’ (‘Revelation’, Brigham Young University 1981–1982
Fireside and Devotional Speeches [1982], blz. 25.)

kinderen, ieder lid van de ware kerk; en zij die een getui-
genis van Jezus hebben, hebben de geest van profetie,
“want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie”
(Openbaring 19:10).’ (Doctrinal New Testament Commentary,
deel 2, blz. 387.)
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Numeri 13–14. Als we geloof hebben en op de Heer
vertrouwen, kunnen we alles verwezenlijken wat Hij ons
heeft geboden. (40–50 minuten)

NB: De doelmatigheid van dit lesidee kan vergroot worden door
een aantal ouders van uw cursisten een brief naar hun kinderen
te laten schrijven waarin zij aangeven waarom zij op de geboden
van de Heer vertrouwen – ook de geboden die ze misschien niet
helemaal begrijpen of die moeilijk lijken. Gebruik de brieven
zoals later in dit lesidee staat aangegeven.

Bereid de cursisten voor op hun studie van Numeri 13–14 door
de vragen te stellen die in de inleiding tot deze hoofdstukken
in hun gids voor de cursist staan. Maak een lijstje met wat de
Heer vanaf het begin van het boek Exodus voor de Israëlieten
had gedaan dat als onmogelijk of wonderbaarlijk kon worden
beschouwd. Vraag hun waarom de Heer de Israëlieten op
deze manieren zegende. (Zie bijvoorbeeld Exodus 6:6–8.) Aan
de hand van deze hoofdstukken kunnen we begrijpen welke
invloed die wonderen tot die tijd op het volk hadden.

Laat de cursisten het verhaal van de verspieders in Numeri
13:17–14:10 lezen. Als ze dat gedaan hebben, laat u hen een bood-
schap aan de Israëlieten in die tijd schrijven om hen ervan te
overtuigen dat ze het beloofde land in moeten gaan. Laat een
aantal cursisten vertellen wat ze hebben opgeschreven.

Lees zo mogelijk twee brieven van ouders voor, zonder te ver-
melden wie de ouders of de cursisten zijn. Wijs erop dat het
voor ons gemakkelijk is om in te zien wat de Israëlieten hadden
moeten doen, maar dat wij soortgelijke moeilijkheden hebben
wat betreft de uitnodiging van de Heer. Laat de cursisten
Numeri 14:1–4 lezen en in een alinea opschrijven wat de mensen
tegenwoordig zouden zeggen en doen.

Lees Numeri 14:21–39 klassikaal en let op de straf die het volk
door hun ongeloof ontving. Vraag:

• Hoe worden sommige mensen tegenwoordig voor hun
ongeloof gestraft?

• Waarvan kan het beloofde land een symbool zijn?

Moedig de cursisten aan om op de Heer te vertrouwen en wat
hun houding betreft meer op Jozua en Kaleb te lijken.

Numeri 21:1–9. Door zeer kleine middelen (. . .)
brengt Hij [de Heer] de zaligheid van vele zielen

teweeg’ (Alma 37:7). (35–40 minuten)

Haal snel een speelgoedslang uit een zak. Als die niet beschik-
baar is, laat dan een plaat van een slang zien. Vraag wie er bang
is voor slangen en waarom. Vraag:

• Hoe kun je erachter komen of een slang giftig is of niet? (Soort
giftanden, vorm van de kop, kleur of patroon van de huid.)

• Wat zijn mogelijke behandelingen van giftige slangenbeten?

Laat een doosje zien waarop ‘Slangenbeten’ staat en waarin
u een plaatje van Jezus Christus hebt gestopt. Zeg dat in het
doosje het middel tegen slangenbeten zit.

Laat de cursisten Numeri 21:4–9 lezen en vertellen wat er met de
Israëlieten gebeurde. Leg uit dat we van de profeten in het Boek

S  M  T  W  TH  F  S

van Mormon meer over deze gebeurtenis leren. Lees 1 Nephi
17:41 en Alma 33:18–22 en noteer wat we over deze gebeurtenis
kunnen leren dat niet in de Bijbel staat. Vraag:

• Waarom kozen sommige Israëlieten ervoor om te sterven in
plaats van naar de koperen slang te kijken? (Zie 1 Nephi 17:41;
Alma 33:20.)

• Wie was de slang in de hof van Eden?

Laat de cursisten raden wat er in uw doos ‘slangenbeet’ zit.
Doe de doos open en laat de afbeelding van Jezus Christus zien.
Vraag: Hoe vernietigde de Heiland de macht van de slang?
(Door middel van de verzoening.)

Lees Johannes 3:14–15 en Helaman 8:13–15 en vraag:

• Waarvan was de gebeurtenis met de koperen slang een
symbool?

• Hoe kunnen we geestelijk genezen als we naar Jezus Christus
kijken?

• Wat voor soort mensen lijkt tegenwoordig op de Israëlieten
die aan de slangenbeten stierven? (Lees de uitspraak van
ouderling Boyd K. Packer in ‘Stof tot overdenking’ op blz. 192
van Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël.

• Als het de moeite waard is naar een koperen slang te kijken
om van de lichamelijke dood gered te worden, wat zijn dan
het eeuwige leven en de verhoging dan wel waard?

• Veel van wat we in de kerk doen, wordt als ‘eenvoudig’
beschouwd. Wat zijn een aantal eenvoudige handelingen die
we kunnen verrichten om het eeuwige leven te bereiken?
(Bijvoorbeeld: onze ouders eren en gehoorzamen, deelnemen
aan gezinsactiviteiten zoals de gezinsavond en ons fatsoenlijk
kleden.)

• Waarom kunnen wij geestelijk genezen als we aan het avond-
maal deelnemen, zoals de Israëlieten lichamelijk genezen
konden worden door naar een koperen slang te kijken?
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Inleiding
De Heer stond de Israëlieten toe om aan de oostkant van de
Jordaan hun kamp op te slaan nadat ze veertig jaar in de wil-
dernis hadden rondgedoold. Daar konden ze zich voorbereiden
om het beloofde land in te trekken. Ze moesten eerst met de
Moabieten en de Midjanieten strijden (zie Numeri 22–25),
waarna er een tweede volkstelling werd gehouden om te
bepalen wie er in het leger van Israël zou worden opgenomen
(zie Numeri 26).

Toen de Midjanieten en de Moabieten waren verslagen, ver-
deelde Mozes het land en gaf een erfgoed aan de stam van
Manasse, Gad en Ruben. (Zie Numeri 31:1–32:15.) De Israëlieten
waren eindelijk voorbereid om de Jordaan over te steken en hun
erfgoed van de Heer op te eisen. Het boek Numeri wordt afge-
sloten met de raad van Mozes aan Israël over hun inbezitneming
van het land van belofte. (Zie Numeri 33:50–36:13.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als we God willen dienen, moeten we onze wereldse verlan-

gens opgeven. (Zie Numeri 22–25; 31:8, 16; zie ook Matteüs
6:24; 1 Timoteüs 6:10.)

• In het Oude Testament staan gedetailleerde profetieën over de
komst van Jezus Christus. (Zie Numeri 24:14–19; zie ook
Jakob 7:11.)

• Door getrouw tot het einde toe te volharden, kunnen we een
erfgoed in het beloofde land ontvangen. (Zie Numeri
26:63–65; zie ook Numeri 14:1–39; Hebreeën 11:8–10; Alma
37:38–45.)

• Leiders van de kerk worden geroepen door God, gesteund
door de leden en aangesteld door handoplegging door hen
die de juiste bevoegdheid bezitten. (Zie Numeri 27:18–23;
zie ook Geloofsartikelen 1:5.)

Lesideeën
Numeri 22–25, 31. Als we God willen dienen, moeten we
onze wereldse verlangens opgeven. (50–60 minuten)

Zet op het bord: Is het een zonde om rijk te zijn? Bespreek de ant-
woorden van de cursisten. Vraag hen waarom wel of waarom
niet. Laat hen 1 Timoteüs 6:10 en Jakob 2:18–19 lezen. Bespreek
wat de Heer heeft gezegd over rijkdom en rechtschapenheid.
Zeg dat zij vandaag een opmerkelijk verhaal zullen bestuderen,
over een man die alles kwijtraakte omdat hij rijkdom tot zijn
god verhief.

Leg aan de cursisten uit dat er in Numeri 21 staat hoe de Israë-
lieten Sichon, de koning van de Amorieten, en Og, de koning

Numeri 22–36
van Basan overmeesterden. Daardoor werden de Midjanieten en
de Moabieten bang. Zij sloten zich aaneen om de Israëlieten te
verslaan.

Als u daar tijd voor hebt, kunt u het verhaal van Bileam in
Numeri 22–24 lezen. Laat de cursisten, individueel of in
groepjes, de volgende vragen beantwoorden. Behandel hun ant-
woorden klassikaal en bespreek zo nodig de kwesties. Maak
voor de cursisten kopieën van de toelichting bij Numeri 22–24
in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 189–190).

• Wie was Bileam? Was hij werkelijk een dienstknecht van God?

• Wat moest Bileam van Balak doen? (Zie Numeri 22:1–6.)

• Waarom vroeg Balak zijn eigen god niet om hulp?

• Waarom wilde Bileam ondanks het verbod van de Heer naar
Balak toe? (Zie Numeri 22:7–21.)

• Waarom was de Heer boos op Bileam, hoewel Hij had gezegd
dat hij kon gaan? (Zie Numeri 22:20–22.)

• Waarom kon de ezel de engel zien, en Bileam niet? Waarom
kon de ezel spreken? (Zie Numeri 22:22–30.)

• Wat was moeilijker, de mond van de ezel openen of de ogen
van Bileam? (Zie Numeri 22:27–33.) Wat kunnen we daarvan
leren?

• Als Bileam was uitgestuurd om Israël tot zegen te zijn,
waarom moest Balak dan de offers brengen? (Zie Numeri
23:1–24:13.)

• Over wie profeteerde Bileam in Numeri 24:14–19?

• Hoe raakte Israël betrokken bij de afgoderij en de hoererij met
de dochters van Moab? (Zie Numeri 25:1–5.)

• Wie was Pinechas? Waardoor verdiende hij het ‘verbond des
vredes’ van de Heer? (Zie Numeri 25:6–13.)

• Waarom trok Israël ten strijde tegen de Midjanieten en de
Moabieten? (Zie Numeri 25:16–18.)

• Waarom werd Bileam gedood? (Zie Numeri 31:8, 16.)

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Bruce
R. McConkie, destijds lid van het Presidium der Zeventig:

‘Ik vraag me af hoe vaak sommigen van ons richtlijnen
van de kerk krijgen en dan, net als Bileam, om een
wereldse beloning vragen en uiteindelijk een antwoord
krijgen dat er eigenlijk op neerkomt op dat je, als je vast-
besloten bent om miljonair te worden of wereldse eer te
verwerven, dat dan maar moet doen, als je de Heer maar
blijft dienen. Vervolgens vragen we ons af waarom alles
niet zo verloopt als wanneer we het koninkrijk van God
op de eerste plaats hadden gezet. (. . .)

‘En kennen wij niet allemaal mensen die, ondanks het
feit dat ze ooit standvastig in hun getuigenis waren,
de doeleinden en belangen van de Heer op aarde
bestrijden omdat hun onderscheidingsvermogen door
geld en macht is verwrongen?
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Vat dit onderwerp samen door naar de vraag op het bord te
verwijzen en te vragen:

• Welke fout beging Bileam?

• Bracht zijn wereldse rijkdom hem geluk?

Lees Matteüs 6:19–24 met de cursisten en bespreek hoe we de
Heer op de eerste plaats in ons leven kunnen zetten en toch een
goede boterham kunnen verdienen. Geef uw getuigenis dat de
materiële zaken op aarde noodzakelijk zijn, maar dat zij geen
voorrang op eeuwige zaken mogen krijgen.

Numeri 24:14–19. De naam ‘Jezus Christus’ komt niet in het
Oude Testament voor, maar in die oude verslagen staan veel
gedetailleerde profetieën over Hem. (10–15 minuten)

Zet op het bord: Alle profeten van de Heer hebben getuigd van _____.
Laat de cursisten invullen wat volgens hen juist is. Laat hen ver-
volgens in Jakob 7:11 het juiste woord opzoeken. Laat een plaat
van de Heiland zien en vraag: Waarom is Jezus Christus de
belangrijkste persoon voor de mensheid?

Leg uit dat de naam Jezus Christus niet in het Oude Testament
voorkomt, maar dat er een aantal opmerkelijke profetieën over
Hem in staan. Lees Numeri 24:14–19 en zet op het bord de
details over Jezus Christus in deze profetie. Die opsomming kan
er als volgt uitzien:

• Hij zou ver na de tijd van Bileam op aarde komen. 
(Zie vers 17; zie ook Matteüs 2:1.)

• Hij zou een nakomeling van Jakob zijn. (Zie vers 17, 19;
zie ook Lucas 3:23–34.)

• Zijn komst zou door een ster worden aangekondigd. 
(Zie vers 17; zie ook Matteüs 2:1–2.)

‘De profeet Bileam, die ooit geïnspireerd en sterk was,
verloor uiteindelijk zijn ziel omdat hij zijn hart op
wereldse zaken richtte en niet op eeuwige rijkdommen.’
(‘The Story of a Prophet’s Madness’, New Era, april 1972,
blz. 7.)

• Hij zou een koning worden die de ‘scepter’ vasthoudt.
(Zie vers 17; zie ook Jesaja 9:6.)

• Hij zou veel macht over zijn vijanden hebben. (Zie vers 17–19;
zie ook 2 Tessalonicenzen 2:8.)

• Hij zou veel heerschappij uitoefenen. (Zie vers 19; zie ook
LV 29:11.)

Vraag de cursisten welke gedeelten van de profetie nog in
vervulling moeten gaan.

Numeri 26–27. Als wij getrouw de geboden onderhouden
en tot het einde toe volharden, kunnen we een erfgoed in
het beloofde land verkrijgen. (25–30 minuten)

Vraag de cursisten:

• Waar denken jullie aan als je de term ‘het beloofde land’
hoort?

• Wat is een beloofd land?

• Waarom zou het voor jullie een beloofd land zijn?

• Wat zouden jullie ervoor over hebben om het te verkrijgen?

Laat de cursisten in de volgende teksten bekende woorden en
beginselen opzoeken: Deuteronomium 6:1–3; Hebreeën 11:8–10;
1 Nephi 2:20; 17:13. Vraag:

• Wat is de overeenkomst tussen al deze teksten? (Een beloofd
land.)

• Wat moeten we volgens die teksten doen om het te beërven?
(De geboden onderhouden.)

• Wat was het beloofde land voor het oude Israël? (Zie kaart 1.)

Leg uit dat de Heer de Israëlieten uit de slavernij had bevrijd
zodat zij naar het beloofde land konden gaan. Bespreek in het
kort het verslag van de verspieders die het land Kanaän ver-
kenden. Lees Numeri 13:31–33 en zoek op waarom Israël op dat
moment niet in staat was om het beloofde land in te gaan. Vraag
de cursisten:

• Hoe kunnen we de reactie van de Israëlieten het best
beschrijven? (Bang.)

• Welke invloed heeft angst op ons vermogen om de geboden te
onderhouden?

Lees Numeri 14:28–31 en zoek op welke straf de Israëlieten van
God kregen.

Leg uit dat er tegen de tijd van Numeri 26 bijna veertig jaar
voorbij was gegaan sinds de Heer Israël had gestraft. Tijdens de
voorbereiding om het beloofde land te veroveren, telde Mozes
opnieuw alle mannen die voor Israël ten strijde konden trekken.
Lees Numeri 26:63–65 en zoek op wie er over waren om het
beloofde land in te gaan. Vraag de cursisten:

• Waarom mochten deze mensen in leven blijven en het
beloofde land ingaan en anderen niet?

• Wat leren we hiervan over de beloften en straffen van de
Heer?

• Wat weten we over Jozua en Kaleb?
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Laat de cursisten Numeri 27:15–23 lezen. Vraag:

• Wat vroeg Mozes aan de Heer ter voorbereiding op de intocht
van de Israëlieten in het beloofde land?

• Wie zou de Israëlieten over de Jordaan leiden?

• Hoe kreeg Jozua de bevoegdheid om Israël te leiden?

• In hoeverre is de manier waarop Jozua de bevoegdheid
ontving, te vergelijken met de manier waarop die in deze tijd
wordt verleend? (Lees de toelichting bij Numeri 27:18–23 in
Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 191.)

Laat de cursisten in Numeri 27:12–14 opzoeken waarom Mozes
het volk niet door de Jordaan leidde. Behandel in het kort wat er
bij de wateren van Meribat gebeurde en bespreek deze gebeur-
tenis aan de hand van de toelichting bij Numeri 20:2–13 in Het
Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 188). Vraag de cursisten
waarom Mozes daarom het beloofde land niet mocht binnen-

gaan. Leg uit dat Mozes zijn zending had volbracht en dat het de
zending van Jozua was om Israël Kanaän binnen te leiden.

Vraag de cursisten wat er met Mozes gebeurde. (Zie Matteüs
17:1–3; Alma 45:18–19; behandel ook de informatie hierover in de
toelichting bij Numeri 20:2–13 en Deuteronomium 34:5 in Het
Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 188, 212–213.) Geef uw
getuigenis dat Mozes in de hemel werd opgenomen om tijdens
de aardse zending van de Heiland een belangrijke taak te ver-
vullen. Leg uit dat hij de sleutels van de vergadering van Israël
aan de apostelen vanouds en later aan de profeet Joseph Smith
overhandigde.

Moedig de cursisten aan om het voorbeeld van Mozes, Jozua en
Kaleb te volgen als zij proberen gehoorzaam en getrouw aan
de Heer te zijn. Geef uw getuigenis dat ze, als ze dat doen, het
beloofde erfgoed in het celestiale koninkrijk zullen ontvangen.
U kunt de les afsluiten door ‘Ik ga daar waarheen Gij mij zendt’
(lofzang 179) te zingen of te lezen.
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Inleiding
Deuteronomium is een woord dat gevormd wordt door het
Griekse deutero, ‘tweede’, en nomos, ‘wet’, wat ‘de tweede wet’ of
‘de herhaling van de wet’ betekende. De christelijke wereld heeft
deze beschrijvende titel uit de Griekse vertaling van het Oude
Testament overgenomen, en niet uit de Joodse naam van het
boek, Eileh Hadvareem, de eerste twee woorden van het boek in
het Hebreeuws, dat vertaald ‘dit zijn de woorden’ betekent.

Het boek Deuteronomium wordt de tweede wet genoemd omdat
Mozes daarin de Mozaïsche wet heeft samengevat.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij moeten aan onze verbonden herinnerd worden en aange-

moedigd om ze na te leven. (Zie Deuteronomium 1–33.)

• Een huwelijk binnen het verbond is een hulpmiddel voor ons
en onze kinderen om trouw te blijven aan de evangeliebegin-
selen. (Zie Deuteronomium 7:3–4.)

• Door beproevingen kunnen we geestelijk volwassen worden.
(Zie Deuteronomium 8; 10:12–17.)

• De Heer heeft ons geboden onze tiende en offergaven te
betalen. (Zie Deuteronomium 14:22–29; 15:7–11.)

• Wij moeten via God en zijn profeten achter de waarheid
komen, en niet op zoek gaan bij waarzeggers of andere
occulte praktijken. (Zie Deuteronomium 18:9–22; zie ook
LV 1:37–38.)

De Middellandse Zee

MANASSE

GAD

De berg Nebo

RUBEN

MOAB De Dode Zee

Jericho

Jeruzalem

KANAÄN

Deuteronomium 1–34
• Uit gehoorzaamheid aan Gods geboden komen zegeningen

voort; uit ongehoorzaamheid komt verdriet voort. 
(Zie Deuteronomium 28:1–45; 30:15–20.)

• De Heer zegent zijn kinderen door middel van de ver-
bonden die zij sluiten. (Zie Deuteronomium 29:1, 9–14, 21, 25;
31:16, 20.)

• In de Schriften staat hoe we God op de juiste wijze kunnen
aanbidden. (Deuteronomium 31:9–13; 33:9–10.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 16, ‘Het huis van Israël’,
is een overzicht van het heilsplan aan de hand van een

tijdlijn (zie Videolessen: Oude Testament voor lesideeën).

Deuteronomium 1:1. Wij moeten aan onze evangelie-
verbonden herinnerd worden. (5–10 minuten)

Bedenk gedetailleerde instructies die u aan de klas kunt voor-
lezen, aan de hand waarvan zij een voorwerp kunnen tekenen.
Uw instructies moeten zoveel details bevatten dat ze verwarrend
zijn als u ze snel voorleest. Daarom zullen de cursisten u moeten
vragen de instructies te herhalen om volledig te begrijpen wat
ze moeten doen. Het is niet nodig om de tekening af te maken.
Het gaat erom dat instructies herhaald moeten worden. Besteed
niet meer dan twee of drie minuten aan deze activiteit.

Als verscheidene cursisten om verduidelijking hebben gevraagd,
bespreekt u waarom zij de instructies opnieuw moesten horen.
Lees de inleiding tot het boek Deuteronomium in dit lesboek.
Vraag:

• In hoeverre is Deuteronomium te vergelijken met de activiteit
die we net hebben gedaan?

• Waarom zou Mozes het volk hebben herinnerd aan hun
geschiedenis, de wet en de beloften van de Heer?

Bespreek een aantal vragen zoals de volgende:

• Hoe vaak hebben wij niet de raad gekregen om eerlijk te zijn,
iedere dag te bidden of onze naasten lief te hebben?

• Waarom zouden we daar zo vaak aan herinnerd worden?

Moedig de cursisten aan om herinneringen dankbaar te aan-
vaarden en niet geïrriteerd of verveeld.

Deuteronomium 1–3. Als we de dood onder ogen zien,
worden we aan het belang van de evangelieverbonden
herinnerd. (15–20 minuten)

Toen Mozes de Israëlieten veertig jaar door de wildernis had
geleid, wist hij dat hij de Israëlieten snel zou verlaten. Zijn gevoe-
lens ten opzichte van hen moeten toen wel bijzonder liefdevol
zijn geweest. Deuteronomium 1 begint met de laatste boodschap
van Mozes aan de Israëlieten. Om ervoor te zorgen dat de cur-
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sisten de gevoelens van Mozes begrijpen, laat u hen over de
volgende vragen nadenken:

• Als jullie wisten dat je nog maar korte tijd te leven had,
wat zou je dan tegen je familieleden willen zeggen?

• Uit welke ervaringen is jullie getuigenis van het evangelie
opgebouwd?

• Hoe zou je herdacht willen worden als je dit leven verlaat?

Geef de cursisten de kans om hun gedachten onder woorden
te brengen.

Laat de cursisten Genesis 17:7–8 lezen en de verbonden
opnoemen die God met Abraham had gesloten. Deel Deutero-
nomium 1–3 op in gedeelten en laat groepjes cursisten een deel
bestuderen en teksten opzoeken waaruit blijkt dat God Zich
hield aan de verbonden die Hij met Abraham gesloten had. Ver-
gelijk de verbonden die in Genesis 17:7–8 staan met de vervul-
ling ervan in Deuteronomium 1–3. Vraag de cursisten waarom
Mozes dit volgens hen in zijn laatste boodschap aan de Israë-
lieten opnam.

Lees Deuteronomium 1:34–42 en laat de cursisten vaststellen
welke groepen Israëlieten al dan niet het beloofde land zouden
ingaan. Bespreek waarom iedere groep er wel of niet binnen
mocht gaan. Vraag:

• Welke verbonden of geboden moeten wij naleven om toegang
tot het celestiale koninkrijk te verkrijgen?

• Waarom zouden de dienstknechten van de Heer ons her-
haaldelijk aan deze verbonden en geboden herinneren?

Vergelijk de afscheidswoorden van Mozes met de laatste
woorden van andere profeten, zoals Nephi (zie 2 Nephi 33),
Jakob (zie Jakob 7:27), Enos (zie Enos 1:25–27), koning Benjamin
(zie Mosiah 2–6) en Moroni (zie Moroni 10).

Deuteronomium 1–34. De Heer indachtig zijn is
belangrijk om tot het einde te kunnen volharden.

(45–50 minuten)

De Heer indachtig zijn is een van onze doopverbonden en wordt
tijdens de avondmaalsgebeden herhaald. Een van de belang-
rijkste onderwerpen in het boek Deuteronomium is de raad van
Mozes aan de Israëlieten om de Heer en zijn wetten en geboden
indachtig te zijn en niet te vergeten.

Laat een cursist uitleggen wat het woord Deuteronomium
betekent. (Als niemand het weet, behandel dan de informatie
in de inleiding tot dit hoofdstuk.) Laat de cursisten in Numeri
14:29–33 opzoeken waarom Mozes opnieuw de wet aan het
volk moest verkondigen. (De meeste mensen waren nog niet
geboren toen de wet voor het eerst in Sinaï werd gegeven.)
Laat de cursisten overwegen wat ze uit de boeken Exodus,
Leviticus en Numeri over de Israëlieten hebben geleerd. Vraag:
Wat zou Mozes de generatie Israëlieten die in de wildernis was
opgegroeid duidelijk hebben willen maken?

Laat een cursist de uitspraak van ouderling Spencer W. Kimball
voorlezen in de inleiding tot Deuteronomium 8 in het materiaal

S  M  T  W  TH  F  S

voor de cursist. Waarom zou hij gezegd hebben dat indachtig het
belangrijkste woord in het woordenboek kan zijn. Bespreek een
aantal van de volgende ideeën:

• Het woord indachtig is in beide avondmaalsgebeden belang-
rijk.’ (Zie de toespraak van ouderling Jeffrey R. Holland in
De Ster van januari 1996, blz. 61–63.)

• De Heiland sprak over indachtig zijn in Lucas 22:19 en
3 Nephi 18:7, 11.

• Mopperen en vergeten gaan ogenschijnlijk samen. De Heiland
had bijvoorbeeld de Schelfzee gespleten voor de Israëlieten
en hun vijanden gedood – korte tijd later klaagden ze dat ze
niet genoeg voedsel hadden. De Heer gaf hun manna en
kwartels – toen klaagden ze omdat er niet genoeg water was.
Ze vergaten al snel de wonderen die de Heer voor hen had
verricht.

Laat de cursisten in de tweede alinea van het titelblad van het
Boek van Mormon het eerste doel van het Boek van Mormon
opzoeken. (‘Om aan het overblijfsel van het huis van Israël te
tonen welke grote dingen de Heer voor hun vaderen heeft
gedaan.’) Vraag wat dit doel met het doel van Deuteronomium
te maken heeft.

Lees Deuteronomium 8 en zoek met de cursisten op wat het
volk van Mozes moest ‘gedenken’ of niet vergeten. Vraag wat er
op het ‘gedenklijstje’ zou staan als de Heer rechtstreeks tot hen
sprak. Vraag:

• Hoe kunnen we door belangrijke geestelijke ervaringen
worden aangemoedigd als we ons niet erg geestelijk voelen?

• Hoe kan het bijhouden van een dagboek een hulpmiddel zijn
om niet te vergeten dat de Heer ons dagelijks zegent?

Laat een hangertje van de jongevrouwen of een KGW-ring zien
en vraag de cursisten wat het doel van dergelijke sieraden is.
(Om ons aan bepaalde evangeliebeginselen te herinneren.)
Laat het plaatje zien van de jongeman die een gebedsriem
draagt, op blz. 198 van Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël,
en bespreek hoe ze de wet beter konden onthouden door die
op hun lichaam te dragen. Bespreek met de cursisten hoe wij
de Heer altijd in woord en daad indachtig kunnen zijn.

Vraag de cursisten: Wat wilde de Heer dat de Israëlieten het
best zouden onthouden van de Mozaïsche wet? (Er zijn meer
dan zeshonderd specifieke wetten.) (Zie Deuteronomium 6:4–5.)
Laat Deuteronomium 6:4–5 en Matteüs 22:34–38 naar elkaar
verwijzen. Jezus noemde dit gebod het ‘grote en eerste gebod’.
Lees de uitspraak van president Ezra Taft Benson over dit gebod
in de afdeling ‘De Schriften begrijpen’ onder Deuteronomium 6
in de gids voor de cursist. U kunt de uitspraak op kaartjes
zetten zodat de cursisten die bij zich kunnen houden of ergens
ophangen waar ze die geregeld kunnen zien. U kunt de cursisten
ook vragen wat ze met opgave B onder Deuteronomium 6 in
hun gids voor de cursist willen doen.

Moedig de cursisten aan om de Heer meer indachtig te zijn.
Laat hen in 3 Nephi 18:7, 11 en LV 20:77, 79 opzoeken welke
beloofde zegeningen we ontvangen als we de Heer altijd
indachtig zijn.
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Deuteronomium 1–11. De Heer liet Israël veertig in de
wildernis ronddolen om hen te verfijnen en te zuiveren.
(20–25 minuten)

Kies een stad of een oriëntatiepunt op ongeveer vierhonderd
kilometer afstand. (Dat is ongeveer de afstand tussen Caïro en
Jeruzalem.) Vraag:

• Hoe lang zou het duren om die afstand te lopen?

• Hoe lang zou het volgens de Heer duren voordat de Israë-
lieten het beloofde land zouden bereiken?

Laat de cursisten Deuteronomium 1:1–8 lezen en vertellen
hoeveel tijd er al van die veertig jaar voorbij was en wat de Heer
op dat moment van hen verwachtte.

Veel van Deuteronomium 1–4 is een herhaling van de redenen
waarom Israël veertig jaar in de wildernis moest ronddolen.
Herhaal gedeelten uit deze hoofdstukken waaruit duidelijk blijkt
waarom Israël in de wildernis moest ronddolen.

Deel de klas op in vier groepen en geef iedere groep één hoofds-
tuk van Deuteronomium 7, 8, 10 en 11. Laat de cursisten hun
hoofdstuk bestuderen en opzoeken wat de nieuwe generatie
Israëlieten moest doen om succesvol te zijn. Laat iedere groep
verslag over hun bevindingen uitbrengen. Vraag de cursisten:

• Hoe kan de raad die Mozes de Israëlieten gaf, op ons van
toepassing zijn?

• Wat moeten wij doen om in moeilijke tijden hulp van de Heer
te ontvangen? (Zie LV 82:10.)

Deuteronomium 7:3–4 (Tekstenbeheersing).
Als wij met een goed lid van de kerk trouwen, iemand

die hetzelfde gelooft, kunnen we veel strijd in het gezin
vermijden. (15–25 minuten)

Laat twee cursisten een van de volgende situaties uitbeelden,
of beide:

• Een cursist is lid van de kerk. De andere, de huwelijks-
partner, niet en die heeft ook geen interesse in godsdienst.
Het is zondag en het lid wil graag met de kinderen naar de
kerk, maar de ander wil als gezin andere activiteiten ont-
plooien. Laat de twee cursisten elkaar proberen te overtuigen
dat de ander moet doen wat hij of zij graag wil vindt.

• Een cursist is lid van de kerk. De andere, de huwelijkspartner,
is lid van een andere kerk. Ze hebben een baby gekregen en
moeten beslissen of de baby in de kerk wordt gezegend of in
een andere kerk ‘gedoopt’. Laat hen elkaar proberen te over-
tuigen dat hun manier het beste is.

Als er in het rollenspel beslissingen worden genomen of als het
meningsverschil onoplosbaar lijkt, maak dan een eind aan het
rollenspel en laat de cursisten over het volgende nadenken:

• Welke gevolgen kunnen er aan die beslissingen vastzitten?

• Kan er aan de verlangens van beide partijen tegemoet worden
gekomen? Hoe?

• Wat kan het lid doen om in zo’n situatie de vrede te bewaren?
(De partner liefhebben en steunen, laten blijken dat er
veel goeds uit het lidmaatschap voortkomt en een goed voor-
beeld zijn.)

Lees Deuteronomium 7:1–6 met de cursisten en laat hen de
verzen 3–4 markeren. Vraag:

• Wat is volgens de Heer een gevolg van een huwelijk buiten
het verbond?

• Wat is het verband tussen deze teksten en het rollenspel?

• Wat kunnen de gevolgen zijn als we buiten het verbond
trouwen? (Zie LV 131:1–4; 132:7, 15–18.)

• Welke beslissingen nemen jullie nu waardoor je later in de
tempel zult trouwen?

Deuteronomium 13:1–10; 18:15–22. Wij moeten door
middel van zijn vertegenwoordigers naar de waarheid
van God streven, niet door middel van bronnen die
ons kunnen misleiden. (15–20 minuten)

Er zijn veel stemmen in de wereld die ons proberen wijs te
maken wat we moeten denken, geloven en doen. (Zie LV 46:7;
50:1–3.) Een van de moeilijke opgaven in dit sterfelijk leven is dat
we moeten leren wie in de naam van God spreekt en wie niet.

Laat zo mogelijk opnamen horen van verschillende mensen die
de cursisten zullen herkennen. Een van hen kan de profeet zijn,
anderen kunnen ouders, leerkrachten, bisschoppen, zendelingen
enzovoort zijn. Als u geen opnamen kunt gebruiken, lees dan
uitspraken voor van bekende personen die gemakkelijk herkend
kunnen worden. Zet aan de rechterkant van het bord: Zij die
het evangelie van Jezus Christus verkondigen. Vraag en noteer wie
dat doen. Zet aan de linkerkant van het bord: Zij die de leer van
mensen of de duivel verkondigen. Lees Deuteronomium 13:6–10
en 18:10–12 en noteer wie soms hun eigen ideeën verkondigen
en niet die van de Heer, of wie ons van de Heer proberen weg
te leiden.

Vraag de cursisten naar ideeën of gebruiken die in de wereld
worden verkondigd en die niet in overeenstemming zijn met de
beginselen van het evangelie. Laat hen Deuteronomium 13:1–5
en 18:18–22 lezen en opzoeken hoe we erachter kunnen komen
welke beginselen juist of onjuist zijn. Lees Moroni 7:16–17 en
10:5–7 en bespreek andere manieren om onderscheid te maken
tussen waarheid en dwaling.

Omdat we tegenwoordig misleiders en valse leraren niet doden,
bespreekt u met de cursisten hoe zij zich tegen valse leerstel-
lingen kunnen beschermen. (Zie LV 21:4–6; 45:56–57; 46:7–9;
Matteüs naar Joseph Smith 1:37.) Geef uw getuigenis dat we door
middel van profeten, Schriftuur, een patriarchale zegen en de
Heilige Geest leiding van de Heer kunnen ontvangen. Vraag:
Wat kan de profeet doen om ons tegen misleiding te
beschermen?

Overweeg de les te besluiten met het zingen van ‘Wij danken U,
Heer, voor profeten’ (lofzang 17), en de cursisten die dat willen
hun getuigenis van de hedendaagse profeet te laten geven.
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Deuteronomium 14:22–29; 15:7–11; 26:12–15. De Heer
verwacht dat wij de armen in onze zegeningen laten delen
door tiende en andere gaven te betalen. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten of de volgende uitspraken waar of niet
waar zijn:

1. De wet van tiende is voor het eerst door de profeet Joseph
Smith ingesteld. (Niet waar; zie Deuteronomium 14:22.)

2. Mensen hebben altijd tiende in de vorm van geld betaald.
(Niet waar; zie Deuteronomium 14:22–25.)

3. Tiende mag gebruikt worden om voor de armen onder ons te
zorgen. (Waar; zie Deuteronomium 14:29; 26:12–13.)

4. De Heer heeft geen zegeningen voor het betalen van tiende
genoemd. (Niet waar; zie Deuteronomium 14:29; 26:15; zie
ook Maleachi 3:8–10.)

5. Het is onze taak om voor de armen onder ons te zorgen.
(Waar; zie Deuteronomium 15:7.)

6. Onze verantwoordelijkheid voor de armen houdt op als wij
in hun behoeften voorzien. (Niet waar; zie Deuteronomium
15:8.)

7. De Heer geeft ons aardse zegeningen als wij aan de armen
geven. (Waar; zie Deuteronomium 15:10.)

Laat de cursisten hun antwoorden controleren door met hen de
teksten bij iedere uitspraak te lezen. Vraag:

• Waarom zou onze hemelse Vader van ons verwachten
dat wij voor de armen zorgen? (Zie Matteüs 25:31–40;
Mosiah 4:16–23.)

• Welke christelijke eigenschappen kunnen wij ontwikkelen als
we anderen in onze zegeningen laten delen?

Deuteronomium 28–30. In de Schriften wordt vaak ‘indien’
en ‘dan’ gebruikt om de gevolgen van onze keuzen duidelijk
te maken. (15–25 minuten)

Neem twee stokken van ongeveer een meter lang mee naar de
les. Zet Zonde op een vel papier en daaronder een aantal verlei-
dingen waar jongeren mee te maken hebben, zoals drugs,
alcohol, roken, onzedelijkheid, oneerlijkheid, onfatsoenlijkheid
en geweld. Maak het vel papier aan het uiteinde van een van
de stokken vast. Maak aan het andere uiteinde van dezelfde
stok een vel papier vast met Gevolgen en een opsomming van
de problemen die het gevolg zijn van dergelijke zonden, zoals
verkeerde beoordeling, gezondheidsproblemen, ongelukken,
gevangenisstraf en zelfs dood. De eeuwige gevolgen van al deze
keuzen zijn verdriet, verlies van de Geest en, zonder bekering,
verlies van het eeuwige leven.

Aan het uiteinde van de andere stok maakt u een vel papier
vast met Rechtschapenheid en een opsomming van rechtschapen
beginselen, zoals tiende betalen, schriftstudie, de sabbat heiligen
en kuisheid. Aan het andere uiteinde van die stok bevestigt
u een vel papier met Gevolgen en een opsomming van de zege-
ningen die voortkomen uit het onderhouden van de geboden,
zoals geluk, gemoedsrust, veiligheid, een productief leven en het
eeuwige leven.

Laat een cursist voor de klas komen en alleen de uiteinden van
de stokken voorlezen die ‘Zonde’ en ‘Rechtschapenheid’
genoemd zijn. Laat de cursist zich voorstellen dat hij of zij geen
lid van de kerk is en niet veel over God weet. Vraag: Welke stok
zou je kiezen? Laat de cursist dan de gevolgen aan het uiteinde
van de stokken voorlezen. Vraag: Zou de keus gemakkelijker
zijn geweest als je de gevolgen van tevoren had geweten?

Leg uit dat mensen vaak alleen de keuze zien en niet de
gevolgen van die keuze. Sommige mensen denken dat ze de
gevolgen later wel kunnen veranderen, of zij geloven de mensen
niet die hen voor de gevolgen waarschuwen. Zorg dat de cur-
sisten begrijpen dat als we een uiteinde van een stok kiezen –
zonde of rechtschapenheid – we automatisch ook de andere
kant kiezen.

Leg uit dat er in Deuteronomium 28 een klassiek voorbeeld staat
van de keuzen en gevolgen die Israël in de vorm van ‘indien’
en ‘dan’ kreeg voorgelegd. Laat de cursisten in vers 1 ‘indien’
opzoeken en noteren wat Israël moest doen om de zegeningen
in vers 2–14 te ontvangen.

Laat de cursisten in vers 15 ‘indien’ opzoeken. Vraag: Wat waren
de gevolgen als Israël ‘niet luisterde naar de stem van de Heer’?
Laat hen in de verzen 16–47 de vervloekingen markeren die uit
ongehoorzaamheid voortkomen. Zeg dat het oude Israël er over
het algemeen voor koos om God niet te gehoorzamen.

Lees Deuteronomium 29:1–13 met de cursisten en vraag:

• Wat moest het volk volgens Mozes doen, hoewel hij wist dat
ze niet getrouw zouden blijven? (Een verbond met God
sluiten.)

• Waarom wilde hij dat? (Zodat zij voorspoedig konden zijn.)

• Welke formele verbonden hebben jullie met de Heer gesloten?
(Het doopverbond.)

• Is de belofte in Deuteronomium 29:9 ook van toepassing
op de verbonden die wij in deze tijd met God sluiten?
(Zie Mosiah 5:7–10; 18:8–10; LV 97:8–9.)

Laat de cursisten opschrijven hoe belangrijk hun verbonden
zijn en hoe ze de komende week beter hun best kunnen doen
om hun verbonden na te leven.

Deuteronomium 32. Het lied van de rechtschapenen is
een gebed tot onze hemelse Vader. (10–15 minuten)

Laat de cursisten de opgaven A en B onder Deuteronomium
31–32 in hun gids voor de cursist maken.

Deuteronomium 34:10. Er waren veel overeenkomsten
tussen de gebeurtenissen in het leven van de Heiland en
van Mozes. (15–20 minuten)

Veel gebeurtenissen in het leven van Mozes waren een vooruit-
blik op het leven van de Heiland. Geef iedere cursist een kopie
van het volgende schema, waarop alleen de schriftuurplaatsen
staan ingevuld. Laat hen de teksten lezen en de overeenkomsten
invullen.
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Getuig dat we, als we de ware profeten van de Heer volgen,
ook de Heer Jezus Christus volgen.

Mozes Overeenkomsten Jezus Christus

Exodus 1:16–2:10 Beiden werden gered Matteüs 2:13–16
toen een koning kleine  
kinderen liet doden.

Exodus 18:13; Beiden werden heerser, Jesaja 9:6; Johannes
Handelingen 7:35 verlosser en rechter genoemd. 5:22; LV 138:23

Exodus 34:28 Beiden hebben veertig Matteüs 4:2
dagen gevast.

Mozes 1:12 Beiden werden persoonlijk Matteüs 4:1–11
door Satan verleid.

Exodus 16:4–15 Beiden verschaften op Johannes 6:9–13
wonderbaarlijke wijze 
brood en vlees.

Exodus 17:6 Beiden verschaften water. Johannes 4:10–14

Exodus 7:20 Beiden veranderden de Johannes 2:1–11
functie van water.

Exodus 14:21–22 Beiden oefenden macht uit Matteüs 8:27
op wind en water.

LV 138:41 Beiden waren grote Jesaja 33:22
wetgevers.

Exodus 2:11–14; Beiden werden aanvankelijk Johannes 19:13–15; 
Handelingen 7:22–37 verworpen toen ze Israël Handelingen 3:13–15

probeerden te leiden.

Exodus 32:30–32 Beiden pleitten en LV 45:3–5
bemiddelden voor hun volk. 

Deuteronomium Christus werd een profeet Handelingen  
18:15–18 ‘gelijk’ Mozes genoemd. 3:22–26;

3 Nephi 20:23–26
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HET BOEK JOZUA

Inleiding
Het boek Jozua is genoemd naar de belangrijkste profeet en
persoon in dat boek. Jozua heeft waarschijnlijk het grootste deel
van het boek geschreven of laten schrijven, maar hij kan niet alles
hebben geschreven want er wordt ook over zijn dood en begra-
fenis gesproken. Jozua betekent in het Hebreeuws ‘de Heer redt’
of ‘de Heer verleent de overwinning’. De Griekse vorm van deze
naam is Jezus.

In het boek Jozua staat hoe de Heer de Israëlieten hielp om het
beloofde land te veroveren. Uit de verslagen van de verovering
blijkt duidelijk dat de Heer hun overwinningen mogelijk maakte.
In veel opzichten is het verhaal van deze Jozua een zinnebeeld
van de toekomstige Jozua, Jezus Christus, die onze vijanden
heeft overwonnen – waaronder de duivel, die ‘de vijand van alle
rechtvaardigheid’ is (Moroni 9:6) – en ons na deze reis door de
wildernis van het leven naar het beloofde land van het celestiale
koninkrijk leidt.

In het boek wordt ook getuigd dat de Heer zijn beloften nakomt.
De Heer had beloofd dat de nakomelingen van Abraham het
land Kanaän in bezit zouden krijgen. Hoewel de Israëlieten door
hun ongehoorzaamheid nooit het hele land kregen dat aan
Abraham was beloofd, was het in de tijd van Jozua de eerste keer
dat de nakomelingen van Abraham daadwerkelijk in het land
regeerden.

Het boek Jozua kan in drie hoofdafdelingen verdeeld worden:

1. De verovering van Kanaän (de hoofdstukken 1–12)

2. De verdeling van het land onder de stammen van Israël
(de hoofdstukken 13–22)

3. De laatste instructies en het getuigenis van Jozua voordat
hij overleed (de hoofdstukken 23–24)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij getrouw zijn, zal de Heer ons helpen bij het over-

winnen van onze moeilijkheden, soms op wonderbaarlijke
wijze, en ons zegenen om alles te doen wat Hij van ons ver-
wacht. (Zie Jozua 1:1–9; 3–4; 6:1–20; 8:1–22; 10:5–21, 40–42;
11:1–10, 15–16; 21:43–45; 23:1–11; 24:1–24.)

• Dagelijkse schriftstudie is een hulpmiddel om het evangelie
te begrijpen en na te leven zodat we de zegeningen van de
Heer kunnen ontvangen. (Zie Jozua 1:7–8; 8:32–35; zie ook
LV 33:16–17.)

Jozua 1–24
• De Heer maakt zijn leiders groot in de ogen van het volk.

(Zie Jozua 1:16–18; 4:14.)

• Door gehoorzaamheid en persoonlijke reinheid groeit ons
geloof en kunnen we macht uit de hemel ontvangen om onze
moeilijkheden te overwinnen. (Zie Jozua 6:1–20; 7:1–26;
10:8–16; 11–12.)

• Ons gedrag heeft een goede of een slechte invloed op de
mensen om ons heen. (Zie Jozua 7:1–5, 10–21.)

• De Heer maakt soms een eind aan de goddeloosheid van
mensen, door hen te doden als zij ‘rijp in ongerechtigheid’ zijn
geworden. (Zie Jozua 8:1–29; 10–11; zie ook Deuteronomium
20:16–18; 1 Nephi 17:32–35; Mozes 8:20–22, 28–30.)

• De Heer komt altijd zijn beloften na. (Zie Jozua 21:45; 22:1–4;
zie ook LV 1:37–38; 82:10.)

• God heeft zijn kinderen keuzevrijheid gegeven, en zij zijn
vrij om de Heer lief te hebben en te dienen of de afgoden van
de wereld. (Zie Jozua 22:5; 23:11–16; 24:14–25; zie ook Alma
5:38–42; LV 1:16.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 17, ‘Geen andere goden
voor mijn aangezicht’, is een analogie over koolmonoxide

om de gevolgen van afgoderij weer te geven (zie Videolessen:
Oude Testament voor lesideeën).

Jozua 1. Dagelijkse schriftstudie is een hulpmiddel om
het evangelie te begrijpen en na te leven zodat we de
zegeningen van de Heer kunnen ontvangen. (30–40 minuten)

Om de cursisten op Jozua 1 voor te bereiden, leest u de volgende
denkbeeldige brief van Jozua voor:

L. S.

Mijn naam is Jozua. Ik ben de nieuwe leider van de Israëlieten in
plaats van onze grote leider Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid en
nu van ons is heengegaan. Ik voel me heel nederig en onbekwaam om
de plaats van zo’n geweldige profeet in te nemen. Welke advies kunt
u mij geven om in deze nieuwe roeping succesvol te zijn? De mensen
hebben beloofd dat ze mij op dezelfde manier zullen volgen als zij
Mozes gevolgd hebben.

Met vriendelijke groet, Jozua

Lees Jozua 1 met de cursisten en zoek op welke de raad de Heer
aan Jozua gaf. Noteer met de klas waardoor Jozua volgens de
Heer een succesvol leider in Israël zou zijn. Besteed vooral aan-
dacht aan de instructie om sterk en moedig te zijn (zie vers 6–7,
18). Vraag de cursisten wat dat volgens hen betekent. Lees de
volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley voor:

‘Dit is zijn werk. Vergeet dat nooit. Aanvaard het enthou-
siast en met genegenheid.

107



Jozua 1:8 (Tekstenbeheersing). Door schriftstudie
kunnen we het evangelie begrijpen en naleven.

(10–15 minuten)

Lees Jozua 1:8 en vraag:

• Wat moest Jozua van de Heer doen?

• Wat doen we nu dat je kunt vergelijken met het overpeinzen
van de wet? (De Schriften bestuderen.)

U kunt de cursisten opgave B onder Jozua 1 in hun gids voor de
cursist laten maken.

Om ervoor te zorgen dat de cursisten begrijpen hoe belangrijk
schriftstudie is, leest u de volgende uitspraak van president Ezra
Taft Benson voor:

Zet de volgende teksten op het bord, verdeel ze onder de cur-
sisten en laat hen daarin het nut van schriftstudie opzoeken:

‘Het bestuderen en onderzoeken van de Schriften is niet
een last die door de Heer op [de heiligen] is geplaatst,
maar een heerlijke zegen. (. . .)

‘De Heer beloofde Jozua geen materiële rijkdom en roem,
maar dat zijn leven overvloedig zou zijn in gerechtigheid
en dat hij succes zou hebben in datgene wat het meest van
belang is in het leven, namelijk het vinden van ware
vreugde. (Zie 2 Nephi 2:25.)’ (‘De kracht van het woord’,
De Ster, nummer 6, 1986, blz. 77.)

‘Laten we niet bang zijn. Jezus is onze leider, onze kracht
en onze Koning.

‘Dit is een tijd van pessimisme. Wij hebben een zending
van geloof. Ik doe een beroep op al mijn broeders en
zusters, waar u zich ook bevindt, om dit werk wereldwijd
voorwaarts te stuwen. U kunt het versterken door uw
wijze van leven. (. . .)

‘Hoe heerlijk is het verleden van dit grootse werk. Het is
vol van heldendom, moed, stoutmoedigheid en geloof.
Hoe wonderlijk is het heden nu we voorwaarts gaan om
velen tot zegen te zijn. Dat zal gebeuren als zij gehoor
geven aan de boodschap van de dienstknechten van de
Heer. Hoe schitterend zal de toekomst zijn wanneer de
Almachtige zijn heerlijke werk voortstuwt, een werk dat
eenieder die zijn evangelie aanvaardt en naleeft tot zegen
zal zijn. Het zal zelfs al zijn zoons en dochters van alle
geslachten eeuwige zegen brengen, en wel door het werk
van hen van wie het hart vervuld is van de liefde voor de
Verlosser van de wereld. (. . .)

‘Ik nodig ieder lid van de kerk uit, waar u ook bent, om
op te staan en met een vreugdevol hart aan de slag te
gaan, het evangelie na te leven, de Heer lief te hebben en
het koninkrijk op te bouwen. Samen zullen we op koers
blijven en het geloof behouden. De Almachtige zal onze
kracht zijn.’ (De Ster, januari 1996, blz. 65.)

• 1 Nephi 15:24 (macht om het kwaad te overwinnen)

• Alma 4:19 (macht om rechtschapen te leven)

• Alma 17:2–3 (macht om met overtuiging te onderwijzen)

• Jakob 4:6 (macht om de machten des hemels af te roepen)

• Helaman 15:7 (macht om een innerlijke verandering te
ondergaan)

• Romeinen 15:4 (meer hoop en vreugde)

• Alma 31:5 (meer spiritualiteit)

• 2 Nephi 32:3 (meer kennis en begrip)

• Helaman 3:29 (beter onderscheidingsvermogen)

• Leer en Verbonden 18:36 (sterker getuigenis) (Zie Jay
E. Jensen, De Ster, januari 1993, blz. 73.)

Jozua 3–6. Als we ons geloof oefenen en de geboden
van de Heer onderhouden, nemen ons geloof en ons

vertrouwen toe en zijn we in staat om onze moeilijkheden te
overwinnen. (20–25 minuten)

NB: Er is nog een lesidee voor de wekelijkse leerkracht. Beide
kunnen tijdens een wekelijkse les worden behandeld.

Op een tafel voorin de klas zet u een stapel van zes of zeven
boeken en een emmer water met een paperclip, een knoop of een
ander voorwerp erin. Laat twee cursisten voor de klas komen.
Laat een cursist proberen om de boeken van de tafel af te gooien
door ertegen te schreeuwen en laat de andere cursist proberen
het voorwerp uit het water te halen zonder de emmer te
bewegen of zijn of haar handen nat te maken. Als zij zeggen dat
het niet mogelijk is, laat de klas dan in Jozua 3 en 6 de twee
ogenschijnlijk onmogelijke opdrachten opzoeken die de Israë-
lieten met de hulp van de Heer volbrachten. Vraag hoe deze
wonderen tot stand kwamen. Als ze het niet zeker weten, lees
dan gezamenlijk Jozua 3:7–13 en 6:2–5, 10. Vraag:

• Klinken de instructies om de opdrachten te vervullen logisch?

• Waardoor bleef het water ‘als een dam’ staan en stortten de
muren van Jericho in?

• Welke invloed zou dat op ons geloof hebben? (Opgave B
onder Jozua 6 in de gids voor de cursist kan nuttig zijn bij de
bespreking van deze vraag.)

Laat de cursisten een lijst met zwakheden, neigingen of
houdingen opstellen die volgens sommige mensen niet te
veranderen zijn, zoals gewoonten, boosheid, een opstandig of
twistziek karakter, of onmacht om bepaalde verleidingen te
weerstaan. Vraag:

• Welke kunnen door de macht van de Heer worden veran-
derd?

• De Heer heeft de macht om ons te veranderen, maar wat
moeten wij doen om verandering in ons leven aan te brengen?

• Wat moeten wij van de Heer doen om zijn wonderbaarlijke
hulp te kunnen ontvangen?

Lees een aantal van de volgende teksten en relateer die aan de
kwesties die de cursisten hebben opgeschreven:
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• Mosiah 23:21–22

• Alma 36:3

• Ether 12:27

• Leer en Verbonden 90:24

Vraag de cursisten waarom deze instructies onlogisch lijken. Wijs
erop dat de wonderen in Jozua 3 en 6 alleen plaatsvonden nadat
het volk de instructies van de Heer opvolgde die door de profeet
bekendgemaakt werden. Lees Ether 12:6 en vraag de cursisten
wat die tekst met de wonderen in Jozua te maken heeft. Vraag
hen hoe dit beginsel van toepassing is op de zegeningen die wij
tegenwoordig graag willen ontvangen.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat als een opdracht onmogelijk
of de instructies onlogisch lijken, niets onmogelijk is voor de
Heer. Overweeg een ervaring uit uw leven te vertellen toen
u geloof had en gehoorzaam was en zegeningen ontving die
onmogelijk of onlogisch leken. U kunt ook een cursist over een
ervaring laten vertellen.

Jozua 3:13–17. Wij moeten bereid zijn om uit geloof in
Jezus Christus te handelen. (10–15 minuten)

Neem een klein voorwerp mee naar de klas, zoals een sleutel,
en stop die in een papieren zak. Zonder het voorwerp te laten
zien, vertelt u wat er in de zak zit. Vraag wie u gelooft. Laat
hen Alma 32:21 lezen en Hebreeën 11:1 om erachter te komen
in hoeverre geloof de hoop is op dingen die waar zijn, maar die
niet gezien kunnen worden – net als de inhoud van de zak.
Schud de zak zodat zij kunnen horen dat er iets inzit. Vraag in
hoeverre dat hun geloof versterkt in wat u gezegd hebt. Laat het
voorwerp zien en vraag in hoeverre dat hun geloof beïnvloedt.
Zorg dat zij begrijpen dat hun geloof in kennis is veranderd.
(Zie Alma 32:34.)

Laat de cursisten Jozua 3:13–17 lezen en vraag:

• Hoe was de toestand van de Jordaan?

• Wanneer stroomde de rivier niet meer?

Lees gezamenlijk Ether 12:6 en bespreek waarom de voeten van
de priesters nat moesten worden voordat de rivier niet meer
stroomde. Vraag de cursisten welke taken zij hebben waarbij
zij eerst hun voeten nat moeten maken voordat het water niet
meer stroomt. Mogelijke voorbeelden: tiende en andere gaven
betalen, op zending gaan, geen verkering voordat je zestien bent,
en taken in de kerk aanvaarden. Lees Jozua 4:23–24 en vraag
waarom de Heer van ons verwacht dat wij in geloof handelen.

Jozua 5:13–15. Wij kunnen erachter komen wie de ‘de
vorst van het heer des Heren’ is door gelijksoortige
ervaringen van Jozua en Mozes met elkaar te vergelijken.
(15–30 minuten)

Maak opgave A onder Jozua 5 in het materiaal van de cursist en
bespreek die klassikaal. Behandel ook informatie uit de toelich-
ting bij Jozua 5:13–14 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël
(blz. 218–219). Geef de cursisten de tijd om opgave B te maken.
Bespreek dan wat ze hebben opgeschreven.

Jozua 7. Wij kunnen onze zonden niet volledig verbergen
omdat God ze kent. Ons gedrag heeft invloed op anderen.
(25–30 minuten)

Zet de volgende zinnen op het bord:

Het is mijn leven. Ik kan doen wat ik zelf wil. Ik doe anderen er geen
kwaad mee.

Het gaat niemand iets aan wat ik doe. Niemand hoeft het te weten.

Vraag de cursisten waarom deze uitspraken fout zijn.

Een van de redenen is dat we vaak niet beseffen dat ons gedrag
anderen beïnvloedt. Om dit te illustreren laat u een steentje in
een bak water vallen. Wijs erop dat u het steentje in het midden
liet vallen, maar dat het water aan de randen ook werd beïn-
vloed. Vraag in hoeverre het steentje te vergelijken is met de
invloed van ons gedrag – vooral onze zonden – en hoe zelfs onze
verborgen zonden anderen kunnen beïnvloeden. Laat de cur-
sisten voorbeelden geven. Zorg dat er geen persoonlijke zonden
worden besproken of zonden van een specifiek persoon.

Een andere reden dat deze uitspraken niet waar zijn, is dat
God alles over onze zonden weet. We kunnen ze nooit voor Hem
verbergen. Laat de cursisten in Leer en Verbonden 121:37–38
opzoeken wat er gebeurt als we onze zonden proberen te ver-
bergen.

Laat de cursisten Jozua 6:17–19 lezen en opzoeken welk gebod
de Heer aan de Israëlieten gaf voordat ze Jericho aanvielen.
Zoek in Jozua 7:1, 20–21 op hoe goed ze dat gebod onderhielden.
Laat de cursisten in Jozua 7:2–13 opzoeken welke invloed het
gedrag van Achan op het volk had. Laat hen de verzen 14–19
lezen om te zien hoe goed Achan zijn zonde voor God verborgen
had. Vraag: Hoeveel mannen sneuvelden volgens vers 5 door de
zonde van Achan? Laat hen in Matteüs 16:25; Leer en Verbonden
42:46; 98:13–14 opzoeken wat God beloofde aan de mensen die
hun leven in zijn dienst hadden gegeven. Vraag:

• Kunnen sommige van deze beloften bestemd zijn voor hen die
niet sterven? Hoezo?

• Wat zou de Heer Israël hebben willen leren bij Ai niet te hulp
te schieten?

Laat de cursisten in Exodus 19:5–6 opzoeken wat de Heer van
de Israëlieten verwachtte. Laat hen Romeinen 14:7 lezen en
vraag wat die tekst met dit beginsel te maken heeft. Lees Leer en
Verbonden 110:7–8 en Alma 39:11 en bespreek andere manieren
waarop iemands gedrag het leven van anderen kan beïnvloeden.
Bijvoorbeeld: spieken beperkt kennis, door dronken achter het
stuur te zitten kunnen onschuldige mensen gedood worden en
onzedelijkheid kan zwangerschap of ziekte tot gevolg hebben.
Laat de klas in Alma 7:13 en Leer en Verbonden 19:15–19
opzoeken hoe de verzoening van Christus ons beïnvloedt.

Sommige cursisten kunnen zich afvragen waarom Achan werd
gedood. Laat hen in Jozua 1:16–18 opzoeken wat de afgesproken
straf voor opstandige ongehoorzaamheid was. Laat hen Jozua
7:20–21 lezen en de volgende vragen beantwoorden:

• Was Achan op de hoogte van de verbonden en geboden wat
betreft de buit van Jericho?

Jozua 1–24
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• Wat was er volgens Jozua 7:5 door het gedrag van Achan 
veroorzaakt?

• In welk opzicht kunnen we zonde met kanker vergelijken?

• Hoe belangrijk zou het zijn om de kanker te verwijderen?

• Wat kan er met ons lichaam gebeuren als er geen behandeling
plaatsvindt?

• Waarom is het gevaarlijk om onze bekering uit te stellen?

U behoort ook de positieve aspecten te behandelen van de
invloed die ons gedrag op anderen heeft. Vraag de cursisten
welke goede werken wij kunnen verrichten om anderen te
helpen en een goed voorbeeld te zijn. Herinner hen eraan
dat onze goede daden en onze zonden anderen kunnen beïn-
vloeden.

Jozua 8–12. Het volk van Kanaän werd vanwege hun
goddeloosheid verwoest. (15–20 minuten)

Begin de les met het lied ‘Voorwaarts, christenstrijders
(lofzang 165) en stel de volgende vragen:

• Waarom zouden de christenen als een leger worden
beschouwd?

• Welke boodschap spreekt er uit die lofzang op je over?

• Tegen wie trekken wij ten strijde?

Leg uit dat Israël in Jozua 8–12 het gebod kreeg om de mensen
in Kanaän te doden. Lees 1 Nephi 17:32–35 en zoek op in welke
morele toestand de Kanaänieten zich bevonden. Vraag: Wat is er
volgens Nephi met de inwoners van Kanaän gebeurd? Laat de
cursisten Ether 2:9–12 lezen en vestig de aandacht op de gelijk-
soortige taal die tegen de inwoners van Kanaän en tegen ons is
gesproken.

Laat de cursisten in Helaman 6:37 opzoeken hoe de rechtschapen
Lamanieten de roverbende van Gadianton uitroeiden. Vraag:

• Hoe is dat te vergelijken met de manier waarop wij in deze
tijd het kwaad bestrijden?

• Welke wapens gebruiken wij om het kwaad te bestrijden?

Herinner de cursisten eraan dat oorlog geen boodschap van
Christus is. Zorg dat zij begrijpen dat wij tegen zonde strijden,
niet tegen mensen.

Laat de cursisten in Leer en Verbonden 4:2–7 de eigenschappen
van een succesvolle zendeling opzoeken. Lees Leer en Ver-
bonden 27:15–18 en zoek op welke wapenrusting de Heer in
deze tijd aan de zendelingen geeft. Laat zo mogelijk het sta-
tistisch rapport zien uit het meest recente verslag van de alge-
mene aprilconferentie en zoek op hoeveel zendelingen aan
het werk zijn en hoeveel bekeerlingen in deze strijd worden
gewonnen. Laat hen in Leer en Verbonden 63:37 opzoeken wie er
door de Heer op zending worden geroepen. Overweeg om tot
slot ‘Uitgekozen Hem altijd te dienen’ (lofzang 167) te zingen.

Jozua 13–21. De Heer vervulde zijn belofte aan de Israëlieten
dat ze het beloofde land zouden beërven. (25–30 minuten)

Vraag de cursisten wat de laatste belofte is die ze hebben gedaan.
Stel dan de volgende vragen:

• Waarom heb je die belofte gedaan?

• Hoe moeilijk was het om die belofte na te komen?

• Wat vindt je ervan als anderen hun beloften aan jou niet
nakomen?

• Wat vinden jullie ervan als zij ze wel nakomen?

Laat de cursisten in Exodus 23:27–30 opzoeken wat God de
Israëlieten specifiek beloofde. Lees Jozua 21:43–45 en vraag
of de Heer zijn belofte nakwam. Laat hen Leer en Verbonden
1:38 en 82:10 lezen. Vraag:

• Hoe zeker zijn de beloften van de Heer in deze tijd?

• Waardoor kan de Heer er volgens Leer en Verbonden 82:10
van worden weerhouden om zijn beloften na te komen?

Laat de cursisten in Numeri 26:52–56 opzoeken waarom
sommige stammen een groter erfdeel kregen en andere een
kleiner.

Laat de cursisten in Jozua 13:33 opzoeken welke stam geen
erfdeel kreeg. Lees Numeri 1:47–53 en bespreek welke taken
deze stam had waardoor die anders was dan de andere
stammen. Laat de cursisten in Numeri 35:1–8 opzoeken wat
de Heer aan Mozes heeft geopenbaard over het erfgoed van
de Levieten. Lees Jozua 21:3 en zoek op of de Levieten hun
beloofde erfgoed ontvingen.

Deel de volgende teksten op onder de cursisten en laat hen
opzoeken welke beloften de Heer ons heeft gedaan:

• Moroni 10:4–5

• Leer en Verbonden 58:42

• Leer en Verbonden 59:23

• Leer en Verbonden 76:50–70

Lees Leer en Verbonden 88:16–20 en zoek op welk erfgoed de
Heer ons heeft beloofd. Laat de cursisten vertellen wat ze hebben
gevonden, zowel tijdens hun studie van het Oude Testament als
in hun eigen leven, waaruit blijkt dat de Heer zijn beloften
nakomt.

Jozua 23–24 (Tekstenbeheersing, Jozua 24:15).
Wij hebben allemaal de vrijheid om te kiezen,

maar iedere keuze gaat gepaard met de verantwoordelijk-
heid om de gevolgen ervan te aanvaarden. (35–40 minuten)

Doe drie voorwerpen van verschillende waarde in drie zakjes
(bijvoorbeeld een stukje van een reep, een halve reep en een hele
reep). Laat een cursist een zakje uitkiezen. Laat aan de klas zien
wat hij of zij gekozen heeft en wat niet. Zorg dat de cursisten dat
verschillende keuzen verschillende gevolgen hebben. Bespreek
dat de gevolgen van sommige keuzen beter zijn dan andere.

Laat een cursist Jozua 24:15 voorlezen en vertellen welke beslis-
sing het volk volgens Jozua moest nemen. Vraag de cursisten wat
Jozua voor zichzelf en zijn gezin koos. Lees Jozua 23:14–16 en
24:1–15 en bespreek de redenen die Jozua gaf voor zijn keus om
de Heer te dienen. Lees de volgende uitspraak voor van ouder-
ling Howard W. Hunter, destijds lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, over Jozua 24:15:
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Vraag de cursisten waarom zij ervoor gekozen hebben om de
Heer te dienen en niet de wereld. Zet hun redenen op het bord.
Vraag waarom sommige mensen voor de wereld kiezen en zet
ook die redenen op het bord. Laat de cursisten de twee lijstjes
vergelijken. Bespreek in welke opzichten de redenen om voor de

‘Dit was een belangrijke uitspraak over volledige toewij-
ding aan God. (. . .) Hij zei tegen de Israëlieten dat hij,
ongeacht hun beslissing, zou doen wat juist was. Hij zei
dat zijn beslissing om de Heer te dienen onafhankelijk
van hun beslissing was; dat hun gedrag het zijne niet zou
beïnvloeden; dat zijn beslissing om de wil van de Heer
te doen niet gewijzigd zou worden door iets dat zij of
anderen zouden doen. Jozua had zijn gedrag onder con-
trole en had zijn oog op de geboden van de Heer gericht.’
(Conference Report, oktober 1982, blz. 83; of Ensign,
november 1982, blz. 58.)

wereld te kiezen met afgoderij vergeleken kunnen worden. Laat
hen Mosiah 2:38–41; 3 Nephi 27:10–11 en Leer en Verbonden
19:16–19 lezen en voorspellen wat de gevolgen zullen zijn voor
de mensen die ervoor kiezen de Heer niet te volgen.

Degenen die onze keuzen het sterkst beïnvloeden zijn de
mensen in onze omgeving. Laat de cursisten Jozua 23:13 lezen.
Bespreek hoe Jozua de mensen noemde die Israël probeerden
te beïnvloeden om verkeerde keuzen te doen. Lees de verzen
6–11 en zoek op wat Israël volgens Jozua aan de invloeden om
hen heen moest doen. Laat de cursisten Deuteronomium 7:1–5
lezen en overwegen hoe deze teksten op ons van toepassing
kunnen zijn. Laat een cursist de afdeling over vriendschap in de
brochure Voor de kracht van de jeugd (blz. 9) voorlezen. Lees de
volgende teksten met de cursisten en bespreek wat de Heer
ons heeft geboden met betrekking tot de wereldse invloeden om
ons heen: Matteüs 5:15–16; Alma 5:56–58; Leer en Verbonden
101:22; 88:81–86.

Jozua 1–24
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Inleiding
Het boek Richteren bevat verhalen uit de geschiedenis van Israël
vanaf de dood van Jozua tot aan de monarchie van koning Saul.
(Zie 1 Samuël 8:1–9.) Hoewel het moeilijk is om precies aan te
geven wanneer het tijdperk van de rechters plaatsvond, wordt
geschat dat die tussen 1250 en 1000 v.C. begon. Het is moeilijk
om de chronologie van het boek Richteren vast te stellen omdat
de nationale eenheid werd vervangen door de stamcultuur toen
de stammen hun eigen erfgoed kregen toegewezen. (Zie Jozua
13–17.) Iedere rechter waarover iets is opgeschreven vertegen-
woordigde slechts één stam of regio van het beloofde land.
Daarom kunnen sommigen van hen tegelijkertijd aan de macht
zijn geweest. Deze rechters werden door God of door het volk
gekozen. Ze waren meer krijgsman dan wetgeleerde omdat het
hun taak was hun volk tegen de vijand te beschermen. Het vol-
gende schema is een overzicht van de rechters in deze periode.

Otniël uit Juda (zie Richteren 3:9) Kusan-Risataïm, koning van
Mesopotamië

Ehud uit Benjamin (zie 3:15) Eglon, koning van Moab

Samgar (zie 3:31; stam onbekend) Filistijnen

Debora uit Efraïm, de enige Jabin, koning van Kanaän,  
vrouwelijke rechter, en Sisera, krijgsoverste van Jabin
en Barak uit Naftali (zie 4:4–6)

Gideon uit Manasse (zie 6:11) Midjanieten en Amalekieten

Abimelek, de zoon van Gideon, benoemde zichzelf tot koning en regeerde
korte tijd in Sichem (zie hoofdstuk 9)

Tola uit Issakar (zie 10:1) Onbekend

Jaïr uit Manasse (zie 10:3) Onbekend

Jefta uit Manasse (zie 11:11) Ammonieten

Ibsam uit Juda (zie 12:8) Onbekend

Elon uit Zebulon (zie 12:11) Onbekend

Abdon uit Efraïm (zie 12:13) Onbekend

Simson uit Dan (zie 15:20) Filistijnen

Er worden in 1 Samuël nog twee rechters genoemd, Eli en Samuël.
Samuël was de laatste rechter vóór de regering van koning Saul.

Rechter en stam Israëls onderdrukker

Richteren 1–21
Door verdeeldheid in Israël was het volk kwetsbaar voor de
vijand. Maar nog ernstiger dan hun verdeeldheid was hun
onmacht om zich aan hun verbonden met de Heer te houden,
waardoor zij in een voortdurende cyclus van afval en bekering
terechtkwamen. (Zie het lesidee voor Richteren 1–3, blz. 113.)
In Richteren 1–16 staat het verhaal van die cyclus in het
leven van de verschillende rechters die Israël verlosten. In de
hoofdstukken 17–21 staan verschillende verhalen waaruit de
verdorvenheid van het afvallige Israël blijkt, toen ‘er geen
koning in Israël [was]; ieder deed wat goed was in zijn ogen’
(Richteren 21:25).

Uit het boek Richteren blijkt, net als uit het boek Jozua, dat
de Heer de macht heeft om zijn volk te verlossen. Dat is vooral
duidelijk in de verhalen van de verschillende rechters.

• Ehud kwam uit Benjamin, de kleinste stam in Israël.

• Debora was de eerste vrouw die Israël in de strijd aanvoerde.
Even heldhaftig was Jaël, een vrouw die de aanvoerder van
het vijandelijke leger doodde.

• Gideon had nog maar driehonderd man toen hij een
Midjanitisch leger van duizenden versloeg.

• Jefta was de zoon van een hoer.

• Simson was op wonderbaarlijke wijze uit een onvruchtbare
vrouw geboren.

In ieder geval was duidelijk dat het de hand van de Heer was
waardoor zijn volk door deze leiders werd verlost. Daarom zien
we dat er zelfs in die over het algemeen erbarmelijke periode
in de geschiedenis van Israël een aantal opmerkelijke mannen en
vrouwen waren. Wij kunnen een belangrijke les leren van de
mensen die hun geloof en moed toepasten. Wij kunnen ook iets
leren van de slechte voorbeelden van de mensen die de Heer
verloochenden en verschrikkelijke gevolgen ondergingen.

Zie de inleiding tot Richteren 1–12 in Het Oude Testament:
Genesis–2 Samuël (blz. 231) voor meer informatie over het boek
Richteren.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als we ons niet aan de verbonden houden die we met de Heer

hebben gesloten, zal leed, verdriet en het verlies van beloofde
zegeningen het gevolg zijn. (Zie Richteren 1:18–3:7; 8:32–35;
10:6–9.)

• Als de mensen zich bekeren en God aanroepen, zal Hij ze, op
het juiste moment, van hun problemen verlossen. (Richteren
3:9, 15; 10:10–16; 11:32–33.)

• Gewone mensen kunnen buitengewone dingen tot stand
brengen als zij bereidwillig de aanwijzingen van de Heer
volgen en zijn kracht ontvangen. (Zie Richteren 4:1–16;
6:11–16; 7:1–22.)

• Als we in een goed gezin geboren worden of als we in het
voorsterfelijk bestaan zijn geordend om een grote zending te
vervullen, is dat nog geen garantie voor rechtschapenheid.
Gehoorzaamheid aan de Heer is belangrijker dan onze
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talenten of de andere voordelen die we hebben. (Zie Richteren
13–16; zie ook Alma 2:26–31; Mormon 5:16–18.)

• Hoogmoed en zelfzucht kunnen ellende veroorzaken en ons
afleiden van de roepingen die we van de Heer ontvangen.
(Zie Richteren 16.)

Lesideeën
Richteren 1–3. Als we de Heer niet volledig gehoorzamen,
kan dat tot verdriet leiden. (25–30 minuten)

Stel de cursisten de volgende vragen:

• Als je een klein kind midden op een drukke weg ziet spelen,
wat kun je dan het beste doen?

• Waarom doen kinderen soms zulke gevaarlijke dingen,
ook als hun ouders hen hebben gewaarschuwd?

• Wat kan er gebeuren als ze de raad van hun ouders en
anderen in de wind blijven slaan?

Zeg dat dit voor de Israëlieten een moeilijke les was.

Laat de cursisten Richteren 2:1–3 lezen en bespreek wat de
Israëlieten volgens de engel hadden moeten doen. Laat hen
Richteren 1:18–19 lezen en opzoeken waarom Juda niet al het
toegewezen grondgebied kon veroveren. Vraag: Welke andere
redenen kunnen jullie daarvoor bedenken? (Ongehoorzaam-
heid en gebrek aan geloof.)

U kunt de cursisten ook Richteren 1:27–33 laten lezen, waaraan
zij kunnen zien dat de andere stammen het niet veel beter
deden. Teken een strijdwagen zoals op de onderstaande illus-
tratie of laat er een zien en vraag waarom geen enkele strijd-
wagen een probleem had mogen zijn. (Zie Exodus 14:23–31.)
Laat een aantal problemen opnoemen waarmee jongeren in deze
tijd geconfronteerd worden en die als ‘ijzeren strijdwagens’
beschouwd kunnen worden. Laat hen Ether 12:27 lezen en het
bewijs opzoeken dat onze hemelse Vader de macht heeft om ons
te helpen bij het overwinnen van onze grootste angst en strijd.

Zet het volgende schema op het bord. Laat de vakjes leeg zodat
de cursisten die kunnen invullen:

Laat de cursisten Richteren 1:27, 29–33 lezen en in het eerste
vakje onder ‘Israël vanouds’ noteren in hoeverre de stammen
ongehoorzaam waren en wat zij toestonden. Laat hen Richteren
1:28 en 2:1–2 lezen en in het tweede vakje invullen wat de
Israëlieten deden. Vraag wat het woord herendienst betekent en
waarom de Israëlieten liever slaven hielden dan het gebod
gehoorzaamden om de Kanaänieten te doden. Laat hen Rich-
teren 3:5–7 lezen en in de volgende twee vakjes invullen met
wat de Israëlieten vervolgens deden.

Lees opnieuw Richteren 2:3 en vraag wat volgens de Heer de
gevolgen van de ongehoorzaamheid waren. Laat hen de verzen
18–19 lezen, die bijna een samenvatting van het boek Richteren
zijn, en vertellen wat er in latere generaties gebeurde.

Vraag de cursisten wat mensen tegenwoordig al niet doen dat
met het Israël vanouds kan worden vergeleken. Laat hen de ver-
gelijkingen maken en de corresponderende vakjes in het schema
onder ‘Hedendaags Israël’ invullen. Lees de volgende uitspraak
van ouderling Neal A. Maxwell over keuzen voor:

‘Iedereen is natuurlijk vrij om te kiezen, en we zouden
niets anders willen. Jammer genoeg is het zo dat als
enkelen kiezen voor laksheid, zij dat niet alleen voor zich-
zelf kiezen, maar ook voor de volgende generatie, en de
volgende. Een kleine barst in ouders kan in hun kinderen
een grote breuk veroorzaken! Vorige generaties van een
familie zijn wellicht toegewijd geweest, in de huidige
generatie geven enkelen mogelijk blijk van verwijdering.
Helaas zullen in de volgende generatie sommigen mis-
schien voor ontwijding kiezen, want de uitholling eist zijn
tol.’ (De Ster, januari 1993, blz. 58.)

Israël vanouds

Liet de Kanaänieten 
in het land blijven

Hield slaven, sloot 
verdragen en stond 

afgoderij toe

Gemengde huwelijken

Afgoderij

Hedendaags Israël

Enige zonde in ons 
leven toelaten

Zonde en twijfelachtige 
activiteiten toestaan

Buiten het verbond trouwen,
waardoor tempelzegeningen

verloren gaan

Inactiviteit of 
afvalligheid

Ongehoorzaamheid leidt tot het verlies 
van beloofde zegeningen
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Vraag de cursisten wat de wereld biedt en wat een val kan zijn
voor hen die zich niet aan hun verbonden houden. Lees met hen
1 Nephi 17:45; 3 Nephi 6:17; 4 Nephi 1:38 en Mormon 2:13–15.
Laat hen de volgende vragen beantwoorden:

• Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij niet in dezelfde vallen
lopen als de Israëlieten?

• Hoe kunnen we in een goddeloze wereld toch rechtschapen
leven en onze verbonden nakomen?

Richteren 1–21. Omdat de Israëlieten de verbonden met God
niet voortdurend naleefden, gingen ze steeds opnieuw door
een cyclus van slavernij en bevrijding. (20–30 minuten)

Zet het volgende schema op het bord of op een uitreikblad.
Overweeg de vakjes open te laten en ze in te vullen als u Rich-
teren 2–4 bestudeert.

Laat de cursisten Richteren 2:11–19 en 3:5–11 lezen en bespreek
hoe ongehoorzaamheid aan de verbonden tot een voortdurende
cyclus van leed leidde. Laat hen in Richteren 3:5–11 de verzen
opzoeken die bij de vakjes in het schema passen en laat ze die
aan de hand van die verzen invullen.

Lees Richteren 3:12–15; 4:1–6 en 6:1, 11 met de cursisten en vraag
waarom alle generaties leed en verdrukking moesten doorstaan
voordat ze de Heer om hulp vroegen. Zeg dat deze cyclus het
patroon is voor het grootste deel van het boek Richteren. Laat
hen Richteren 2:11; 3:7, 12; 4:1; 6:1; 10:6; en 13:1 lezen en de zin ‘de
Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren’ markeren.

Laat de cursisten in 1 Nephi 12:16–17; 15:21–25; Helaman
3:27–30, 35; 5:12 opzoeken hoe wij dergelijke vergissingen
kunnen vermijden.

Richteren 3–16. De Heer kan de ‘zwakke dingen der
aarde’ gebruiken om zijn grote en machtige werken

onder zijn volk te volbrengen. (35–50 minuten)

Laat een afbeelding zien van een aantal jonge zendelingen. Vraag
de cursisten wat veel mensen in de wereld van deze jonge

S  M  T  W  TH  F  S

De Heer zorgde
voor een rechter

die hen bevrijdde.

Het volk bekeerde zich
en riep de Heer aan.

Het volk was ongehoor-
zaam aan de Heer.

Ze werden in de han-
den van hun vijanden

overgeleverd.

De cyclus van afvalligheid in het boek Richteren

mensen vinden. President Gordon B. Hinckley heeft het
volgende gezegd over de manier waarop de wereld tegen onze
zendelingen aankijkt:

Lees Leer en Verbonden 1:17–20 en 35:13–15 met de klas. Laat
de cursisten de woorden en zinsneden opzoeken waarin staat
wie volgens de Heer geroepen zouden worden om zijn werk
te volbrengen. Vraag:

• Waarom zou Hij deze ‘zwakken’ uitkiezen?

• Wat leren we daarvan over de macht van de Heer?

• Waartoe zouden mensen verleid kunnen worden als de
Heer de sterkste, intelligentste of rijkste uitkoos?

• Kan de sterkste, de intelligentste of de rijkste ook de meest
rechtschapen persoon zijn?

• Welke problemen kunnen we ondervinden als we iemand
om de verkeerde redenen volgen?

Lees wat president Hinckley de verslaggever antwoordde:

Laat cursisten verslag uitbrengen over de volgende leiders en
beschrijven in hoeverre zij onverwachte helden waren:

• Ehud (zie Richteren 3:15)

• Debora (zie Richteren 4:4; 5:7)

• Jaël (zie Richteren 4:17–22)

• Gideon (zie Richteren 6:14–15; 7:1–6)

• Jefta (zie Richteren 11:1–2)

‘Ik antwoordde de journalist glimlachend:
“Onervaren jongeren? Voor deze zendelingen in onze
tijd geldt hetzelfde als voor Timoteüs in Paulus’ tijd 
[zie 1 Timoteüs 4:12]. (. . .)

‘“Het opmerkelijke is dat de mensen hen werkelijk ont-
vangen en naar hen luisteren. Ze zijn gezond. Ze zijn
opgewekt, ze zijn levendig, ze zijn oprecht. Ze zien er
netjes uit en ze trekken de mensen aan, en de mensen
krijgen al snel vertrouwen in hen.” (. . .)

‘“Onervaren jongeren?” Ja, ze hebben nog geen raffine-
ment. Wat is dat een grote zegen! Ze hebben niets mis-
leidends. Ze praten niet bedrieglijk. Ze spreken direct
vanuit hun hart, met persoonlijke overtuiging. Elk van
hen is een dienaar van de levende God, een ambassadeur
van de Heer Jezus Christus. Hun kracht ligt niet in hun
kennis van de wereld. Hun kracht komt voort uit geloof,
gebed en nederigheid.’ (De Ster, januari 1996, blz. 45.)

‘Ik heb een interview gehad met iemand van de BBC
Radio Worldwide Service. Hij had de zendelingen gezien
en hun jeugdige voorkomen opgemerkt. Hij vroeg me:
“Hoe kunt u verwachten dat de mensen naar die oner-
varen jongeren luisteren?” (De Ster, januari 1996, blz. 45.)
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Lees gezamenlijk Richteren 4:23 en 7:7 en bespreek wat er
gebeurde toen het volk deze leiders volgde. In de tijd van
Gideon begreep het volk nog steeds niet wat de Heer hun
probeerde te leren. Zij wilden dat Gideon hun koning werd.
Lees de reactie van Gideon in Richteren 8:23.

Vraag de cursisten hoe zij betere instrumenten in de handen
van de Heer kunnen worden om zijn werk te verrichten en
een levend getuigenis van zijn macht te worden. U kunt ook
andere voorbeelden uit de Schriften bespreken, zoals Mozes,
Henoch en de profeet Joseph Smith. Bespreek wat zij deden
zodat de Heer hen kon gebruiken. (Zie Mozes 1:3–8; 6:31–37;
Geschiedenis van Joseph Smith 1:14–20.)

Richteren 7–8. Wij moeten geloof en vertrouwen hebben
in de Heer, niet in onszelf. (15–20 minuten)

Leg twee traktaties op een tafel, ongeveer drie meter bij de
muur vandaan. Zeg tegen een cursist die een van de traktaties
wil hebben dat hij of zij die mag pakken als hij of zij maar één
hand tegen de muur aanhoudt. Als duidelijk is dat de cursist
niet bij de traktatie kan, zeg dan dat een vriend(in) gevraagd
kan worden om zijn of haar hand vast te houden en een keten
te vormen van de muur naar de traktatie.

Vraag de cursisten of er momenten in het leven zijn dat we niet
in staat zijn om bepaalde zaken zelf tot stand te brengen. Lees
Matteüs 5:48 en zoek op aan welk gebod we zelf niet kunnen
voldoen. Lees Moroni 10:32–33 en laat hen opzoeken hoe we die
volmaaktheid kunnen bereiken.

Zet het volgende schema op het bord. Laat de tweede kolom
leeg. Laat de cursisten de verzen in de eerste kolom lezen en in
de tweede kolom het aantal soldaten noteren dat genoemd
wordt. Vraag hen wat de Heer de Israëlieten liet zien en waarom.

Laat de cursisten Richteren 7:17–23 lezen en opnoemen door
welke vier schokkende aanblikken en geluiden de vijand van
Israël werd gewekt. Vraag wat de Heer de Israëlieten hier duide-
lijk probeerde te maken. (Zie Richteren 7:2.) Laat Richteren
8:22–23 lezen en vraag:

• Leerden de Israëlieten die les?

• Leerde Gideon die les?

• In hoeverre is dit verhaal een hulpmiddel bij onze pogingen
om het koninkrijk van God op te bouwen?

Richteren 7 Aantal soldaten

Vers 2 Teveel (32.000)

Vers 3 22.000 gingen terug; 10.000 bleven over

Vers 7 300

Vers 12 Talrijk

Vers 16 3 groepen van 100

Lees de volgende uitspraak voor van president James E. Faust,
tweede raadgever in het Eerste Presidium:

Richteren 13:1–8. In een rechtschapen gezin kinderen
krijgen is een belangrijk onderdeel van het plan van geluk.
(15–20 minuten)

Laat de cursisten wat foto’s van baby’s zien. Wijs erop hoe
mooi en onschuldig ze zijn en wat een vreugde zij hun ouders
brengen. Vraag de cursisten naar het eerste gebod aan de mens-
heid. (Zie Genesis 1:28.) Leg uit dat dit gebod nog steeds van
kracht is.

Vraag de cursisten hoe het plan van geluk beïnvloed zou worden
als Satan de mens ertoe kon aanzetten om geen kinderen meer
te krijgen. Vertel of laat een cursist vertellen hoe iemand zich zou
voelen die geen kinderen kon krijgen maar dat wel graag zou
willen. Lees Richteren 13:1–8 en laat de cursisten opzoeken wie
kinderloos was. Vraag hen waar de ouders van Simson in vers 8
om vroegen en wat daaruit over hen blijkt.

Stel de cursisten de volgende vragen:

• Waarom hebben ouders hulp van God nodig bij de opvoeding
van hun kinderen?

• Wanneer kunnen ouders om goddelijke leiding bidden bij het
opvoeden van hun kinderen?

• Wat verwachten ouders van hun kinderen?

• Wat verwachten onze hemelse Ouders van ons?

Richteren 13–16. Hoogmoed en zelfzucht kunnen ellende
veroorzaken en ons weerhouden van onze roepingen.
(35–40 minuten)

Zet vóór de les de volgende vragen op het bord:

• Hoe gebruikte Simson de talenten die hij van God had
gekregen?

‘De Heer heeft voor ons allemaal belangrijk werk te doen.
Je zou je kunnen afvragen hoe dat kan. Je zou het gevoel
kunnen hebben dat er aan jou of aan je vermogens niets
bijzonders of voortreffelijks is. Je hebt misschien het
gevoel, of misschien is je verteld, dat je dom bent. Velen
van ons hebben dat gevoeld of is dat verteld. Gideon had
dat gevoel toen de Heer hem vroeg om Israël te redden
uit de handen van de Midjanieten. Gideon zei: “Zie, mijn
geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste
van mijn familie.” Hij had maar driehonderd man, maar
met de hulp van de Heer heeft Gideon de legers van de
Midjanieten verslagen.

‘De Heer kan opmerkelijke wonderen verrichten met
iemand met middelmatige talenten, als hij maar nederig,
ijverig en trouw is in het dienen van de Heer en als hij
maar probeert vooruitgang te maken. Dat komt omdat
God de grootst mogelijke bron van kracht is.’ (De Ster,
januari 1996, blz. 41.)

Richteren 1–21

115



• In hoeverre verschilde de motivatie van Simson om tegen de
vijanden van Israël te strijden met die van Gideon? (U kunt
het schema in opgave A onder Richteren 14–15 in de gids voor
de cursist kopiëren om deze vraag te behandelen.)

• Hoe kan het succes van Simson met dat van Gideon worden
vergeleken?

• Waarom vertelde Simson zijn geheim aan Delila?

• Waarom gaf de Heer Simson opnieuw kracht?

Als de cursisten de vragen gelezen hebben, leest u gezamenlijk
Richteren 13–16. Laat hen tijdens het lezen de antwoorden op de

vragen op het bord opzoeken. Als zij een antwoord op een van
de vragen hebben gevonden, laat hen dan ophouden met lezen
of hun hand opsteken om de aandacht van de rest van de klas
erop te vestigen. Als na het lezen nog niet alle vragen zijn beant-
woord, bespreek de overgebleven vragen dan klassikaal.

Voor aanvullende informatie kunt u de toelichting bij Richteren
13–16 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 241–243)
gebruiken. Overweeg ook de opgaven onder Richteren 16 in de
gids voor de cursist te gebruiken.
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HET BOEK RUTH

Inleiding
Het verhaal van Ruth speelde zich af in de periode van de Rich-
teren in Israël, in een tijd dat er vrede heerste tussen de Israë-
lieten en de Moabieten. De gebeurtenissen vonden plaats in
Moab en in het gebied van Israël dat door de stam van Juda
werd bewoond.

In tegenstelling tot het boek Richteren, waarin veel droevige ver-
halen over de afval in Israël staan, is het verhaal van Ruth een
vreugdevol verslag van geloof, toewijding en christelijke liefde.
Het herinnert ons aan het feit dat persoonlijke rechtschapenheid
ook in een goddeloze wereld kan bestaan.

Het verhaal van Ruth is een aanmoediging om goede beslis-
singen te nemen en moedig onze moeilijkheden onder ogen te
zien. Als we dat doen, zal alles uiteindelijk in ons voordeel uit-
pakken. Er is ook een onderliggend thema van verlossing in haar
verhaal. Ruth was een buitenlandse. Ze was arm, weduwe en
had geen kinderen. Door Boaz, die haar ‘verloste’ (zie Ruth
4:4–10) werd Ruth volledig als Israëliet geaccepteerd, werd ze
een rijke vrouw, trouwde ze opnieuw en kreeg ze kinderen.
Gezien dit thema van verlossing is het interessant om te zien dat
Jezus Christus een van haar nakomelingen was. (Zie Matteüs
1:5–16.)

Zuster Aileen H. Clyde, voormalig raadgeefster in het algemeen
ZHV-presidium, heeft opgemerkt hoe we het verhaal van Ruth

De berg
Karmel

De berg
Tabor

De berg Nebo

MOAB

De berg Gilbao

Betlehem

Ruth 1–4
op ons kunnen toepassen: ‘Ruth zag de moeilijkheden, die ook
voor onze tijd niet vreemd zijn, met vertrouwen onder ogen –
de dood van een geliefde, eenzaamheid in een nieuw land en de
noodzaak hard voor haar levensonderhoud te werken. Haar
inspanningen, in verband gebracht met de grootse gebeurtenis
die later plaats zou vinden, leren mij dat wanneer wij ervoor
kiezen God te volgen, eenieder van ons tot het inzicht kan
komen dat ons gewone dagelijkse leven en de beslissingen die
wij daarin nemen heel belangrijk zijn.’ (De Ster, januari 1993,
blz. 81.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Onze hemelse Vader zal mensen uit alle landen aanvaarden

die tot Hem komen en zijn geboden onderhouden. (Zie Ruth
1:16–17; 2:11–12; 3:13–17; zie ook Handelingen 10:34–35.)

• De Heer zegent de mensen die liefdevol voor hun bejaarde
ouders en familieleden zorgen. (Zie Ruth 1:16–19; 4:1–8.)

Lesideeën
Ruth 1–2. De mensen die zich aan de Heer toewijden, geven
blijk van hun toewijding door nederig, moedig en vriendelijk
ten opzichte van anderen te zijn. (15–25 minuten)

Om de cursisten vertrouwd te maken met het verhaal in Ruth
1–2 zet u de volgende namen op het bord: Ruth, Elimelek,
Machlon, Kiljon, Noömi, Orpa en Boaz. Laat de cursisten in Ruth
1–2 opzoeken wie die personen waren. Zet een korte beschrij-
ving naast iedere naam op het bord. Gebruik de toelichting bij
Ruth 1–4 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 243–245)
voor aanvullende informatie.

Laat twee cursisten voor de klas de rollen van Ruth en Orpa
spelen. Laat hen zich inleven en een gesprek voeren zoals dat
volgens hen tussen deze twee schoonzussen heeft plaatsge-
vonden toen zij besloten dat zij met hun schoonmoeder naar een
ander land zouden verhuizen. Laat de rest van de klas bedenken
wat zij zouden zeggen als zij Ruth of Orpa waren. Vraag:

• Waardoor werd Ruth gemotiveerd om met Noömi mee te
gaan?

• Wat was de werkelijke bron van de toewijding van Ruth?

Laat de cursisten teksten opzoeken waaruit blijkt dat hun ant-
woorden juist zijn.

Vraag de cursisten:

• Waarom was het moeilijk voor Ruth om die beslissing te
nemen?

• Welke leven leidde ze in Israël? (Ze was arm en moest op de
velden naar voedsel zoeken.)

• Wat leren we uit Ruth 2 over Ruth met betrekking tot de
manier waarop zij voor zichzelf en haar schoonmoeder
zorgde?

• Welke man was Boaz?
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Laat de cursisten Ruth vergelijken met bekeerlingen in onze tijd.
Stel hen de volgende vragen:

• Met welke moeilijkheden hebben bekeerlingen in deze tijd te
maken als zij het evangelie aanvaarden?

• Wat hebben zij aan het voorbeeld van Ruth als zij die verande-
ringen in hun leven aanbrengen?

• In hoeverre was Boaz een voorbeeld van het bekeerde kerklid
toen hij deze ‘buitenlander’ met het evangelie in aanraking
bracht?

• Hoe kunnen we zijn voorbeeld toepassen op onderzoekers en
nieuwe leden van de kerk?

Lees met de cursisten de woorden van Paulus in Efeziërs 2:19,
met nadruk op de woorden ‘geen vreemdelingen en bijwoners
meer’.

Vraag de cursisten:

• Waarom zou het verhaal van Ruth voor ons in de Bijbel zijn
opgenomen?

• Welke eigenschappen hadden Ruth, Noömi en Boaz die jullie
ook willen ontwikkelen?

Ruth 1–4. Als we God op de eerste plaats stellen en eerst
aan anderen denken voordat we aan onszelf denken, zullen
we grote zegeningen en geluk ervaren. (25–30 minuten)

Teken twee bomen op het bord. Noem de stam van de ene
boom Zelfzuchtig en de stam van de andere Onzelfzuchtig. Vraag
de cursisten wat deze twee woorden betekenen en behandel de
volgende vragen:

• Hoe zouden jullie de vruchten van deze bomen voorstellen?

• Welke boom zou het leven van Simson beschrijven?

• Wat waren de vruchten van zijn zelfzucht?

• Welke boom zou het leven van Ruth voorstellen?

• Wat waren de vruchten van haar onbaatzuchtigheid?

Leg aan de cursisten uit dat in tegenstelling tot veel verhalen in
Richteren in het boek Ruth het verhaal van onbaatzuchtige
mensen staat – die eerst aan de behoeften van anderen dachten
voordat ze aan zichzelf dachten.

Laat de cursisten Matteüs 22:37–39 lezen en opzoeken hoe we
God en anderen moeten liefhebben. Vraag: Als we daadwerkelijk
onbaatzuchtig willen zijn, aan wiens behoeften moeten we dan
eerst denken? Laat hen Ruth 1:8–19 lezen en zinnen en verzen
opzoeken waaruit blijkt dat Ruth deze beginselen van liefde in
haar leven toepaste.

Zet het volgende schema op het bord of maak een uitreikblad
voor de cursisten. Laat de antwoorden weg. Laat de cursisten de
teksten lezen en onder iedere naam zetten over wie die persoon
zich zorgen maakte.

Vraag de cursisten welke ‘vruchten’ Ruth en anderen ontvingen
omdat zij onzelfzuchtig leefden. (Bijvoorbeeld: liefde, gezel-
schap, huwelijk, kinderen en de aardse benodigdheden.)

Lees Ruth 4:18–21 en merk op dat koning David een nakome-
ling van Ruth en Boaz was. Lees Lucas 3:23–32 en merk op dat
Jezus Christus ook uit deze afstammingslijn afkomstig was.
Vraag de cursisten: Uit welke gebeurtenissen in zijn leven bleek
de onbaatzuchtigheid van Jezus? Het is bijzonder gepast dat
Hij een nakomeling van dit onzelfzuchtige echtpaar was!

Ruth 1–4. Het verhaal van Ruth en Boaz kan gezien worden
als een zinnebeeld van de verlossing die wij door middel van
de Heiland ontvangen. (10–15 minuten)

Laat de cursisten zich na hun studie van Ruth afvragen in hoe-
verre Ruth ons allen kan vertegenwoordigen en in hoeverre Boaz
een zinnebeeld van Jezus Christus kan zijn. Laat hen aan de
hand van uitspraken en gedragingen van Ruth en Boaz in Ruth
1–4 bewijzen hiervan opzoeken en opschrijven. Laat een aantal
cursisten vertellen wat ze hebben opgeschreven.

Over wie maakten zij zich zorgen?

Ruth Noömi Boaz Familie-
leden

Ruth 1:11–13 Orpa en Ruth

Ruth 1:14–18 Noömi

Ruth 2:1–10 Ruth

Ruth 2:11–12 Noömi

Ruth 2:13–17 Ruth

Ruth 2:18 Noömi

Ruth 3:1 Ruth

Ruth 3:2–11 Noömi en 
Elimelek

Ruth 3:12–18 Ruth en 
Noömi

Ruth 4:6 Zichzelf

Ruth 4:9–10 Elimelek

Ruth 4:13–17 Noömi

Het boek Ruth
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HET EERSTE BOEK SAMUËL
Zowel het eerste als het tweede boek Samuël is naar de profeet
Samuël genoemd, de hoofdpersoon in 1 Samuël. Het kan zijn
dat hij een verslag heeft geschreven waar het eerste deel van 1
Samuël uit voort is gekomen, maar hij kan niet alles geschreven
hebben omdat er in hoofdstuk 25 een verslag over zijn dood
staat. Naast de geschriften van Samuël heeft de onbekende
auteur waarschijnlijk materiaal van de profeten Natan en Gad
gebruikt. (Zie 1 Samuël 10:25; 1 Kronieken 29:29.)

In de Hebreeuwse Bijbel zijn 1 en 2 Samuël samengevoegd tot
één boek: ‘Samuël’. Het zijn twee boeken in de Griekse versie
van de Bijbel, en die traditie wordt tot op heden voortgezet.

Het boek 1 Samuël gaat over de tijd van de geboorte van Samuël
tot aan de dood van Saul, ongeveer 1010 v.C. In die periode
werden de stammen van Israël voor het eerst enigszins een
eenheid sinds de tijd van Mozes en Jozua. Deze eenheid kwam
tot stand onder de eerste koningen van Israël, die door Samuël
waren gezalfd.

Inleiding
In 1 Samuël 1–11 staat een verslag van het overlijden van Eli en
de overdracht van het rechtersambt van Eli, de eerste rechter
in Israël die ook priester was, aan Samuël, de jonge profeet die
de laatste rechter van Israël zou worden. Net als Simson was
Samuël een kind van belofte, met de hulp van God geboren uit
een onvruchtbare moeder. Samuël en Simson waren ook allebei
uit Nazaret afkomstig. Samuël was echter door zijn geloof in
staat om de Filistijnen te bedwingen, waartoe de lichamelijk
veel sterkere, maar geestelijk ontrouwe, Simson niet in staat
was. In deze hoofdstukken staat ook het verlangen van Israël
om de rechters af te schaffen en een aardse koning aan te stellen,
waarmee zij hun ware koning, de God van de hemel, Jezus
Christus, verwierpen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wonderen worden gegeven aan de mensen die er in geloof

om vragen. (Zie 1 Samuël 1:1–17; zie ook Mormon 9:15–20.)

• Ouders behoren ervoor te zorgen dat hun kinderen liefde
voor God ontwikkelen en het kwade nalaten. (Zie 1 Samuël
2:27–34; 3:13; zie ook LV 68:25–32.)

• De Heer roept ons op vele manieren, en het is belangrijk
voor onze geestelijke groei om zijn stem te leren herkennen.
(Zie 1 Samuël 3:1–10.)

• Wij kunnen de machten des hemels alleen volledig ont-
vangen als wij rechtschapen zijn. (Zie 1 Samuël 4–7; zie ook
LV 121:34–44.)

1 Samuël 1–11

• Als we de geïnspireerde raad van de profeet en andere 
kerkleiders verwerpen, verwerpen we eigenlijk God.
(Zie 1 Samuël 8:7; zie ook LV 1:37–38.)

• Roepingen van de Heer worden geopenbaard aan de mensen
die de bevoegdheid hebben. De bevoegde persoon roept de
mensen die door de Heer zijn gekozen, stellen hen ter steun-
verlening voor, stellen hen aan en leiden hen op.
(Zie 1 Samuël 9–10.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 18, ‘Om deze jongen heb ik
gebeden’, is een hedendaags verhaal over de goddelijke

roeping van het ouderschap (zie Videolessen: Oude Testament voor
lesideeën).

1 Samuël 1–3. Ouders behoren ervoor te zorgen dat hun kin-
deren liefde voor God ontwikkelen en het kwade nalaten.
(35–45 minuten)

Vraag de cursisten waaraan volgens hen de grootste behoefte is.
Laat hen hun ideeën voor een minuut of twee bespreken. Lees
dan de volgende uitspraak van president David O. McKay voor:

Vraag de cursisten waarom dat volgens hen waar is.

Laat de cursisten in 1 Samuël 1–2 eigenschappen en handelingen
opzoeken en opschrijven waaruit blijkt dat Hanna een wijze en
voorbeeldige vrouw was. (Zie 1 Samuël 1:10–11, 15–18, 20, 24–28;
2:1–10.) Laat hen vertellen wat zij hebben opgeschreven. U kunt
ook gebruik maken van de toelichting bij 1 Samuël 1–2 in Het
Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 249–250). Vraag:

• Wat wilde Hanna het allerliefst?

• Waarom zou ze volgens jullie zo graag kinderen willen
hebben?

• Waarom is het in het plan van geluk van onze hemelse Vader
belangrijk dat we kinderen krijgen?

• Als we met kinderen gezegend worden, wat is dan onze ver-
antwoordelijkheid als ouders? (Zie LV 68:25–31.)

Laat de cursisten 1 Samuël 2:12–17 lezen, en vraag:

• Welke zonden begingen de zoons van Eli als priester in de
tabernakel?

• Lees 1 Samuël 2:22–25 en 3:12–13. Wat deed Eli naar aanlei-
ding van het gedrag van zijn zoons?

• Lees wat de Heer in 1 Samuël 2:27–36 en 3:12–14 tegen Eli zei.
Wat had Eli verkeerd gedaan?

‘Als mij gevraagd zou worden waaraan de grootste
behoefte is, zou ik zonder aarzelen wijze moeders en (. . .)
voorbeeldige vaders noemen.’ (Geciteerd in Richard L.
Evans’ Quote Book [1971], blz. 20.)
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• In welk opzicht eerde Eli zijn zoons boven de Heer?

• Wat kunnen we leren van de strenge straf die de Heer Eli
oplegde? (Zie 1 Samuël 4:10–18.)

• In hoeverre is de straf van Eli een symbool van wat er in de
eeuwigheid kan gebeuren als we onze taken in het gezin niet
ijverig uitvoeren?

Zorg dat de cursisten begrijpen dat kinderen keuzevrijheid
hebben en soms afdwalen, ook als de ouders hun uiterste
best hebben gedaan. Dat gold ook voor Samuël. Hij had onge-
hoorzame zoons, maar de Heer verwierp hem daarom niet.
(Zie 1 Samuël 8:1–3.)

Vraag de cursisten wat volgens hen de grootste problemen
zijn waar jongeren mee kampen die ‘wijze moeders en voorbeel-
dige vaders’ willen worden. Vraag: Heeft de wereld dezelfde
overtuiging als de Heer op het gebied van mannen, vrouwen
en gezinnen? Geef de cursisten zo mogelijk een kopie van ‘Het
gezin: een proclamatie aan de wereld’ (blz. 218).

Laat de cursisten zinnen en alinea’s opzoeken waaruit blijkt wat
‘wijze moeders en voorbeeldige vaders’ moeten doen. Bespreek
hoe cursisten zich nu al kunnen voorbereiden om later ouders te
worden zoals die in de proclamatie beschreven worden.

1 Samuël 3:1–10. Voor ons geestelijk welzijn is het belangrijk
dat we de stem van de Heer leren kennen. (20–25 minuten)

Neem op een bandje zes of acht verschillende geluiden op,
waarvan de cursisten er een aantal zullen herkennen en de
andere niet. U kunt ook op andere manieren geluiden in de
klas maken terwijl de cursisten hun ogen dichthouden. Laat de
cursisten na ieder geluid raden wat het is. Vraag hen daarna
waarom zij sommige geluiden herkenden en andere niet. Laat
hen 1 Samuël 3:1–10 lezen, en vraag:

• Welk geluid herkende Samuël aanvankelijk niet?

• Wat betekent het volgens jullie dat ‘in die dagen het woord
des Heren schaars’ was? (Vers 1; zie ook de toelichting
bij 1 Samuël 3:1 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël,
blz. 250–251.)

De Heer riep Samuël door middel van zijn eigen stem tot profeet.
God communiceert door middel van zijn profeten met zijn volk,
maar Hij kan ook persoonlijk met zijn kinderen communiceren.
Vraag de cursisten naar andere manieren waarop de Heer met
ons kan communiceren, zoals door middel van de Heilige Geest,
de Schriften, ouders en plaatselijke kerkleiders. Laat de cursisten
als klas of in groepjes de volgende teksten bestuderen en
opzoeken wat wij kunnen doen om de stem van de Heer beter
te herkennen:

• 1 Nephi 17:45

• Alma 5:57

• Leer en Verbonden 1:14, 38

• Leer en Verbonden 18:34–36

Overweeg over een persoonlijke ervaring te vertellen waardoor
u de stem van de Heer beter hebt leren kennen.

1 Samuël 4–7. Wij moeten geloof en rechtschapenheid
hebben ontwikkeld voordat er wonderen in ons leven
kunnen plaatsvinden. (25–30 minuten)

Laat verscheidene voorwerpen zien die pech of succes symboli-
seren, zoals een konijnenpoot, een klavertjevier of een hoefijzer.
Vraag hoeveel macht er in deze voorwerpen schuilt om won-
deren te verrichten. Laat de cursisten Jozua 3:9–17 bestuderen en
opzoeken welk voorwerp de Israëlieten bezaten dat met won-
deren in verband werd gebracht.

Laat de cursisten 1 Samuël 4:1–11 lezen en uitleggen waarom de
ark des verbonds de Israëlieten niet van de Filistijnen kon ver-
lossen. Vraag wat het verschil is tussen de ark en een amulet.
(Zie ook de toelichting bij 1 Samuël 4–7 in Het Oude Testament:
Genesis–2 Samuël, blz. 251.) Laat hen in Mormon 9:15–21 de ware
bron van wonderen opzoeken en wat wij moeten doen zodat er
wonderen in ons leven kunnen gebeuren.

Laat de afbeelding van de Filistijnse god Dagon zien, in Het Oude
Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 251). Laat hen 1 Samuël 5:1–4
lezen en vertellen wat er in de tempel van Dagon gebeurde. Lees
1 Samuël 5:6–12 met de cursisten en bespreek de verwoesting die
onder de Filistijnen plaatsvond omdat zij de ark des verbonds
hadden meegenomen. Lees 1 Samuël 6:1–12 en zoek op wat de
Filistijnen met de ark deden. (Zie ook de toelichting bij 1 Samuël
5:2–3 en 5:6–12; 6:1–9 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël,
blz. 251–252.)

Laat de cursisten 1 Samuël 7:3–13 lezen en opzoeken wat de
Israëlieten volgens Samuël moesten doen om macht over hun
vijanden te verkrijgen. (Zie ook de toelichting bij 1 Samuël 7:13
in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 252.) Vraag hen of
deze methoden te vergelijken zijn met de pogingen die Israël in
1 Samuël 4–6 ondernam om de Filistijnen te verslaan. Vraag de
cursisten hoe zij de raad van Samuël op hun eigen problemen
kunnen toepassen. 

1 Samuël 8:1–5. Wij moeten volgens de geboden van
de Heer leven, niet volgens wereldse maatstaven.

(45–50 minuten)

Laat plaatjes zien of zet op het bord wat populair was toen
u jonger was, zoals kleding, haardracht, uitdrukkingen of manier
van dansen. Als uw cursisten die bekeken hebben en misschien
wat om die ouderwetse dingen hebben gelachen, laat u hen ver-
tellen wat tegenwoordig populair is. Vraag:

• Wat zullen jullie kinderen daar over twintig jaar van vinden?

• Als de mode zo tijdelijk is, waarom doen sommige mensen
dan zo hun best om eraan mee te doen?

Laat de cursisten 1 Samuël 8:1–5 lezen en opzoeken welke voor-
beeld de Israëlieten wilden volgen en waarom. Laat hen de
verzen 6–8 lezen en vertellen wat Israël volgens de Heer eigen-
lijk deed toen ze net als andere landen een koning wilden
hebben. (Zie ook de toelichting bij 1 Samuël 8:3–7 in Het Oude
Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 252–253.) Laat de cursisten
opgave A voor 1 Samuël 8 in hun gids voor de cursist maken.
Bespreek vervolgens wat ze hebben opgeschreven. Vraag:

S  M  T  W  TH  F  S

Het eerste boek Samuël
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• Hoe gevaarlijk is een onrechtvaardige koning volgens de
profetie van Samuël?

• Waarom zouden de Israëlieten niet naar de waarschuwing
van Samuël hebben geluisterd?

• Waarom volgen sommige mensen liever de wegen van de
wereld in plaats van de wegen van de Heer? (Zie Helaman
12:4–6; LV 10:20–22; 123:12.)

• Waarom laat de Heer de mens toe om te kiezen voor zaken
die ongeluk brengen? (Zie ‘Keuzevrijheid’, blz. 14.)

Zorg dat de cursisten begrijpen dat niet alles wat populair is ver-
keerd of slecht is, maar sommige dingen wel. Laat de cursisten
een aantal modeverschijnselen of gebruiken op het bord zetten
die tegenwoordig door de wereld aanvaard en zelfs aangemoe-
digd worden, maar die in strijd met de geboden van God zijn.
Vraag in welke opzichten wij op de Israëlieten van weleer lijken
als we wereldse normen aanvaarden die verkeerd zijn.

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Spencer
W. Kimball, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen,
waarin de hedendaagse mens met de Israëlieten van weleer
wordt vergeleken:

‘Samuël riep het volk bijeen en legde uit dat het volk van
de Heer anders moest zijn, en hogere normen moest
hebben. “Dan zullen ook wij zijn als alle andere volken.
“Wij willen niet anders zijn.” (. . .)

‘En wij zijn tegenwoordig niet zo anders. Wij streven naar
de bekoring en de oppervlakkigheid van de wereld, en we
realiseren ons niet altijd de gevolgen van onze dwaasheid.
(. . .) Anderen (. . .) drinken bij bijzondere gelegenheden
graag een glaasje mee – “wij willen ook een koning, net als
alle andere volken.”

‘Mode wordt ontwikkeld door ordinaire en geldzuchtige
mensen, en valt van het ene extreme in het andere zodat
onze kleding uit de mode raakt en er meer geld verdiend
kan worden. We kunnen niet anders zijn. We zouden
liever sterven dan ‘uit de mode’ te zijn. Als de jurk op
knielengte is, moet die ineens iets boven de knie. Als korte
broeken kort zijn, moeten wij de kortste hebben. (. . .)
Als badpakken klein zijn, moeten wij de kleinste hebben.
“Wij willen net als de andere volken een koning hebben!”

‘De Heer heeft gezegd dat Hij een eigen volk wil hebben,
maar wij willen geen bijzonder volk zijn. (. . .) Als intiem
strelen gebruikelijk is, dan zullen wij strelen. “Wij willen
net als de andere volken een koning hebben!” (. . .)

‘Anderen hebben bruiloften als filmsterren, met opsmuk,
glitter en opzichtige pretentie. We willen ook kaarsen,
gewaden, ceremoniemeesters en bruidsmeisjes hebben die
vaak gevaarlijk schaars gekleed gaan. “Wij willen net als
de andere volken een koning hebben!”

‘De wereld heeft in iedere bedrijfstak, school of vereniging
een koningin. Ze is schaars gekleed, laat haar figuur goed
zien en verschijnt in het openbaar om de financiële
belangen van bedrijven, de amusementswereld of vereni-

Om ervoor te zorgen dat de cursisten het geleerde gaan toe-
passen, laat u hen zich voorstellen dat een goede vriend of een
familielid moeite met wereldse verleidingen heeft. Laat hen in
de index van hun Schriften teksten of verhalen opzoeken die
zij kunnen gebruiken om die persoon duidelijk te maken dat
wij veel gelukkiger zullen zijn als wij de Heer volgen en niet de
wereld. (Bijvoorbeeld: Alma 40:11–14; 41.)

1 Samuël 9–10. Door middel van inspiratie aan
bevoegde leiders roept de Heer mensen om in zijn
koninkrijk werkzaam te zijn. (25–30 minuten)

President Thomas S. Monson heeft als tweede raadgever in het
Eerste Presidium gezegd:

Laat een cursist het vijfde geloofsartikel opzeggen en vraag
naar de betekenis ervan. Vertel over een ervaring dat u werd
geroepen om in de kerk werkzaam te zijn. Beschrijf uw gevoe-
lens en vertel hoe de Heer u hielp. Leg uit hoe u wist dat de
roeping van de Heer afkomstig was.

Zeg tegen de cursisten dat we van de roeping van Saul als eerste
koning in Israël een aantal belangrijke beginselen kunnen leren
over de manier waarop mensen geroepen worden om in het
koninkrijk van God werkzaam te zijn. Lees 1 Samuël 10:1, 6–12,
17–27 met uw cursisten om de volgende vragen te kunnen beant-
woorden:

• Samuël verrichtte de roeping en zalving van Saul, maar
wie was volgens Samuël verantwoordelijk voor zijn roeping
en zalving? (Zie 1 Samuël 10:1; zie ook 1 Samuël 9:15–17;
Geloofsartikelen 1:5.)

• Wat deed de Heer om Saul op zijn roeping als koning voor
te bereiden? (Zie 1 Samuël 10:6–7, 9.) Veel leiders in de kerk
getuigen dat ze, als ze zijn gesteund en aangesteld, een diep-
gaand gevoel over het werk van de Heer ontvangen, evenals
een sterke liefde voor de mensen waar zij verantwoordelijk

‘Wie door de Heer geroepen wordt, wordt door de Heer
ook geschikt gemaakt.’ (Conference Report, april 1988,
blz. 52: of Ensign, mei 1988, blz. 43.)

gingen te bevorderen. (. . .) Ze moeten ook een knap
gezicht hebben, wat talent en een mooi figuur om in het
openbaar indruk te maken. Wij kunnen bijna niets anders
want “wij willen net als de andere volken een koning
hebben!”

‘Wanneer zullen de heiligen der laatste dagen stevig op
eigen benen staan, hun eigen normen vestigen, de juiste
voorbeelden volgen en hun prachtige leven leiden in
overeenstemming met de beginselen van het evangelie.
(. . .) Uiteraard zijn goede ervaringen, een gelukkig leven
en zuiver plezier niet afhankelijk van aanlokkelijke,
opgeblazen en extreme omstandigheden.’ (‘Like All the
Nations’, Church News, 15 oktober 1960, blz.14.)

1 Samuël 1–11
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voor zijn. Ze merken ook dat de Heer hen inspireert om de
juiste beslissingen te nemen.

• Wat beloofde Samuël? (Zie vers 8.) Mensen die presideren
moeten de mensen met wie zij werken opleiden.

• Wat deed Saul toen sommigen hem accepteerden en anderen
niet? (Zie vers 9–11, 26–27.)

• Waarom riep Samuël het volk bijeen om Saul als koning voor
te stellen? (Zie vers 17–24.) Dit wordt de wet van algemene
instemming genoemd. (Zie LV 26:1–2.) Het is een heilige kans
om ten overstaan van God te erkennen dat de persoon is
geroepen en dat de aanwezigen beloven die persoon in recht-
schapenheid te steunen en te volgen.

Bespreek bij ieder beginsel aanvullende ideeën of persoonlijke
ervaringen waardoor de cursisten de hand van de Heer
zullen herkennen in de manier waarop de kerk wordt geleid.
U kunt een priesterschapsleider uitnodigen, zoals een bisschop
of gemeentepresident, om iets over roepingen te vertellen.

Inleiding
Toen Saul aan zijn regeringsperiode begon, was hij nederig en
geestelijk ingesteld. Door deze eigenschappen kon hij als koning
veel voor Israël betekenen en een werktuig in de handen van de
Heer zijn. Helaas werd hij na zo’n goed begin een droevig voor-
beeld van wat er gebeurt als iemand door macht verleid wordt
om nederigheid voor hoogmoed in te ruilen.

Belangrijk evangeliebeginsel
• Ongehoorzaamheid is vaak het gevolg van hoogmoed, als

we meer op onszelf dan op God vertrouwen. (Zie 1 Samuël
13:5–13; 14:24–32, 38–46; 15:1–24; zie ook 2 Nephi 9:28.)

Lesideeën
1 Samuël 12–15. Hoogmoed leidt vaak tot ongehoorzaam-
heid. Dan vertrouwen we meer op onszelf dan op God.
(25–35 minuten)

Als inleiding tot 1 Samuël 12–15 leest u de inleiding tot 1 Samuël
13 in de gids voor de cursist van de cursist en bespreekt u de
vragen die daar gesteld worden. Zeg tegen de cursisten dat die
vragen een belangrijk onderdeel van de les van vandaag zullen
vormen.

Vraag de cursisten wat de Heer en Samuël ervan vonden toen
Israël om een koning vroeg. (Zie 1 Samuël 8:6–7.) Laat hen
1 Samuël 12:1–13 lezen en opzoeken waarom Samuël teleurge-

1 Samuël 12–15

steld was dat het volk een koning wilde. Vraag hen welk wonder
Samuël aan de Heer vroeg en waarom (zie vers 16–18).

Leg aan de cursisten uit dat de Heer het niet eens was met
hun verlangen naar een koning, maar dat Hij hun beloften gaf
als zij en hun koning Hem getrouw zouden blijven. Vraag:

• Wat waren die beloften? (Zie 1 Samuël 12:20–24.)

• Wat was de belofte als zij ‘kwaad’ zouden doen? 
(Zie 1 Samuël 12:25.)

• Hoe wordt in 1 Samuël 12:20–25 de relatie tussen de Heer,
zijn profeet en de leden van de kerk beschreven?

Lees als klas 1 Samuël 13:1–14 in de volgende delen. Bespreek
na het lezen van ieder deel de bijbehorende vragen.

• 1 Samuël 13:1–4. Wat vond het volk in die tijd van Saul?
Hoe zou Saul zich gevoeld hebben over zichzelf en zijn
vaardigheid om Israël in de strijd aan te voeren?

• 1 Samuël 13:5–7. Hoe reageerden de Filistijnen op hun
eerdere nederlaag? Vergelijk het aantal in hun leger met het
aantal dat Saul en Jonatan bij zich hadden. (Zie de toelichting
bij 1 Samuël 13:5–14 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël,
blz. 255.) Hoe reageerden de Israëlieten toen zij het Filistijnse
leger zagen?

• 1 Samuël 13:8–10. Hoeveel dagen later kwam Samuël in
Gilgal aan? (Zie 1 Samuël 10:8.) Wat deed Saul toen Samuël
later kwam? Waarom? Wat was er verkeerd aan het offer van
Saul? (Zie de toelichting bij 1 Samuël 13:5–14 in Het Oude
Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 255.)

• 1 Samuël 13:11–14. Hoe probeerde Saul zijn ongehoorzaam-
heid te rechtvaardigen? Waaruit blijkt in deze teksten dat Saul
meer op het leger dan op de Heer vertrouwde? Wat zouden
volgens Samuël de gevolgen zijn van de ongehoorzaamheid
van Saul? Welke persoon is ‘een man [ . . .] naar [het] hart’ van
de Heer volgens dit verhaal?

Bespreek aan de hand van de volgende vragen hoe wij dit
verhaal van Saul kunnen toepassen:

• Welke geboden hebben wij ontvangen waardoor ons geduld
op de proef kan worden gesteld?

• Wat zeggen wij tegen de Heer als we niet op Hem wachten,
maar op onszelf vertrouwen en zijn geboden overtreden?

• Hoe proberen de mensen in deze tijd hun gedrag te recht-
vaardigen als ze net als Saul niet wachten?

In Psalmen 37:34–40 staan een aantal goede gedachten over
wachten op de Heer. U kunt die teksten met uw cursisten lezen
en bespreken.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat een deel van ons geloof in
God ook geloof in zijn timing inhoudt. Hij zal ervoor zorgen dat
wij zijn geboden en zegeningen begrijpen omdat Hij weet wat
het beste voor ons is. En van sommige geboden krijgen we pas
een getuigenis als we ze naleven. (Zie Johannes 7:17; Ether 12:6.)

U kunt in het kort het verhaal in 1 Samuël 14 vertellen als
voorbeeld van de invloed van Sauls hoogmoed op zijn oordeels-
kracht.
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1 Samuël 15. Gevolgen van hoogmoed zijn vaak: ongehoor-
zaamheid, onwilligheid om onze zonden toe te geven en ons
niet willen bekeren. (10–15 minuten)

In 1 Samuël 15 staat nog een voorbeeld van Sauls ongehoor-
zaamheid. Laat de cursisten de verzen 1–3 lezen en vertellen
wat Saul moest doen. Laat hen de verzen 6–9 lezen en uitleggen
wat Saul deed. Lees de verzen 10–23 klassikaal en bespreek
de volgende vragen:

• Welke reden gaf Saul voor zijn ongehoorzaamheid aan het
gebod van de Heer?

• Wat was de werkelijke reden? (Zie vers 24.)

• Waarom denken jullie dat Saul zijn zonde rationaliseerde in
plaats van beleed?

• Wat leren we daarvan over het karakter van Saul? 
(Zie LV 58:43.)

• Wat vond Samuël ervan dat hij Saul moest terechtwijzen?
(Zie vers 11.)

• Wat waren de gevolgen van Sauls voortdurende ongehoor-
zaamheid? (Zie vers 26–28.)

• Waaraan ontbrak het Saul volgens Samuël, waardoor hij 
ongehoorzaam werd? (Zie vers 17.)

Eventueel kunt u de volgende uitspraak van president Ezra Taft
Benson voorlezen:

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door
onze vijandschap tegen onze broeders en zusters te over-
winnen, door hen evenzeer te achten als onszelf en door
hen te verheffen tot hetzelfde of zelfs een hoger niveau
dan het onze. (Zie LV 38:24; 81:5; 84:106.)

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door raad
en kastijding te ontvangen. (Zie Jakob 4:10; Helaman 15:3;
LV 63:55; 101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; Spreuken 9:8.)

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door
hen te vergeven die ons hebben gekrenkt. (Zie 3 Nephi
13:11, 14; LV 64:10.)

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door
onbaatzuchtige diensten te verlenen. (Zie Mosiah 2:16–17.)

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door
op zending te gaan en het woord te verkondigen dat
anderen ertoe kan brengen zich te vernederen. (Zie Alma
4:19; 31:5; 48:20.)

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door
vaker naar de tempel te gaan.

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door onze
zonden te belijden en te verzaken en uit God geboren te
worden. (Zie LV 58:43; Mosiah 27:25–26; Alma 5:7–14, 49.)

‘Wij kunnen ervoor kiezen onszelf te vernederen door
God lief te hebben, onze wil ondergeschikt te maken aan
de zijne en Hem op de eerste plaats te stellen in ons leven.
(Zie 3 Nephi 11:11; 13:33; Moroni 10:32.)

‘Laten wij ervoor kiezen nederig te zijn. Wij kunnen het.
Ik weet dat wij het kunnen.’ (De Ster, juli 1989, blz. 5.)

Bespreek hoe wij een sfeer van nederigheid in ons leven kunnen
scheppen. (Zie ook Mosiah 3:19; Ether 12:27; LV 3:4–8.)

Inleiding
Het jonge leven van David, de herdersjongen die de beroemdste
Israëlitische koning werd, is een goed voorbeeld van het
gezegde: ‘Als de tijd om te presteren is aangebroken, is de tijd
van voorbereiding voorbij.’ Zoek tijdens uw studie van 1 Samuël
16–17 op hoe David was voorbereid en welke invloed die voor-
bereiding had op zijn vermogen om op de juiste tijd te presteren.
(Zie de inleiding tot 1 Samuël 16–17 in Het Oude Testament:
Genesis–2 Samuël, blz. 259.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer beoordeelt ons aan de hand van wie wij zijn, niet hoe

we eruitzien. (Zie 1 Samuël 16:7.)

• Door geloof in de Heer en persoonlijke voorbereiding kunnen
we alle problemen in het leven overwinnen. (Zie 1 Samuël
17:20–51; zie ook Matteüs 19:26.)

Lesideeën
1 Samuël 16–17 (Tekstenbeheersing, 1 Samuël 16:7).
De Heer beoordeelt ons niet aan de hand van ons

uiterlijk, maar aan de hand van wie wij zijn. (25–30 minuten)

Neem twee zakjes mee. Doe iets van waarde in de ene zak en
iets van weinig waarde in de andere (bijvoorbeeld iets te eten in
de ene zak en alleen de verpakking in de andere). Laat de twee
zakken zien en vraag: Welke zak zouden jullie kiezen zonder te
weten wat erin zit? Vraag hen na enige discussie of het gemakke-
lijker zou zijn als een van hen in de zakken mocht kijken en een
keuze mocht adviseren.

Zeg tegen de cursisten dat er in 1 Samuël een verhaal staat
waaruit blijkt dat er iemand is om ons te helpen, iemand die ver-
trouwelijke informatie heeft met betrekking tot onze keuzen en
beslissingen. Lees 1 Samuël 16:1–13 met de cursisten en bespreek
een aantal van de volgende vragen:

• Waarom werd Samuël naar het huis van Isaï in Betlehem
gestuurd? (Zie vers 1.)

• Wie was volgens Samuël door de Heer uitverkoren om de
volgende koning te worden? (Zie vers 6.)

• Was de Heer het met Samuël eens? Waarom? (Zie vers 7.)

• Welke eigenschappen had David volgens Samuël? 
(Zie vers 12.)

1 Samuël 16–17

1 Samuël 16–17
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• Welke eigenschappen zag de Heer volgens vers 7 in David?

• Hoe kunnen we dit verhaal met de twee zakken vergelijken?

Zet de volgende eigenschappen op het bord: opgewekt, populair,
gewillig van hart en verstand, atletisch, opgeleid, rein, nederig, moedig,
vriendelijk, gehoorzaam, eerlijk, knap, getalenteerd, geestelijk en geres-
pecteerd. Vraag:

• Hoe zouden jullie deze eigenschappen in volgorde van
belangrijkheid zetten?

• In hoeverre wijkt het oordeel van de Heer af van dat van de
wereld?

Ouderling Marvin J. Ashton heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen het volgende over deze oordelen gezegd:

Laat de cursisten 1 Samuël 16:7 markeren en uit het hoofd leren.
Merk op dat het hart een symbool van iemands hele karakter is.
Vraag waarom de Heer beter is in het kiezen van leiders dan wij.
Moedig de cursisten aan om op de Heer te vertrouwen en naar
zijn uitverkoren leiders te luisteren. (Zie Spreuken 3:5–7.)

1 Samuël 16:14–23. Muziek kan een grote invloed op onze
geest hebben. (10–15 minuten)

Maak opgave B onder 1 Samuël 16 in de gids voor de cursist.

1 Samuël 17. Door geloof in de Heer en persoonlijke
voorbereiding kunnen we alle problemen in het leven

overwinnen. (45–60 minuten)

Om de cursisten een voorstelling te geven van de lengte van
Goliat kunt u een levensgrote tekening van hem in het lokaal
hangen of een teken op de muur aanbrengen dat zijn lengte
aangeeft. (Zie de toelichting bij 1 Samuël 17:4–11 in Het Oude
Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 258.) U kunt tijdens de bespre-
king van dit gedeelte van de les ook op een stoel of een tafel
gaan staan, zodat u ongeveer zo lang als Goliat lijkt.

S  M  T  W  TH  F  S

‘Wij hebben [ . . .] de neiging anderen te beoordelen op
basis van hun voorkomen: hun “knappe uiterlijk”,
hun sociale status, hun afkomst, hun opleiding of
hun inkomen.

‘De Heer heeft echter een andere maatstaf aangelegd (. . .)
(1 Samuël 16:7).

‘Wanneer de Heer iemand beoordeelt (. . .) taxeert Hij het
hart, als indicatie van iemands vermogen om anderen tot
zegen te zijn.

‘Waarom het hart? Omdat het hart synoniem is met
iemands hele karakter. (. . .)

‘De mate van ons hart is de mate van ons hele gedrag.
De Heer ziet iemands “hart” als zijn inspanning om zich-
zelf, of anderen, of zijn omstandigheden te verbeteren.’
(De Ster, januari 1989, blz. 13.)

Om ervoor te zorgen dat de cursisten begrijpen hoe goed David
in zijn jeugd was voorbereid, kunt u een slinger maken zoals in
het voorbeeld staat aangegeven. Gebruik stevige stof of zacht
leer voor het zakje (ovaalvormig, ongeveer 10 x 15 cm.) en iets als
schoenveters voor de koorden (tussen de 45 en 60 centimeter
lang). Leg een knoop in het eind van de ene veter en een lus in
de andere. De lus wordt om de wijsvinger of de middelvinger
gelegd en de knoop wordt tussen duim en wijsvinger vastge-
houden. De steen wordt geworpen door de slinger rond te laten
gaan boven het hoofd en het koord los te laten als het zakje
begint aan de boog richting het doelwit. De timing is belangrijk.
Het is moeilijk te leren.

Lees 1 Samuël 17 met de cursisten en laat hen zich de situatie
voorstellen waarin het Israëlitische leger zich in het Terebin-
tendal bevond. U kunt de volgende vragen bespreken terwijl
u het hoofdstuk behandelt. Verwijs naar de toelichting bij dit
hoofdstuk in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 260–261)
als eventueel hulpmiddel.

• Hoe lang was Goliat? (Zie vers 4–10.)

• Waarom zou hij slechts om één man hebben gevraagd om
tegen hem te vechten? (Zie vers 8–10.)

• Wat was Davids reactie toen hij Goliats uitdaging hoorde?
(Zie vers 26–32.)

• Waarom geloofde David dat hij tegen Goliat kon vechten en
kon winnen? (Zie vers 32–37.)

• Waarom weigerde David de wapenrusting en het zwaard die
koning Saul hem aanbood? (Zie vers 38–39.)

• Welke wapens koos David echter, en op welke wapenrusting
vertrouwde hij? (Zie vers 40–47.)

• Wanneer zou David zijn slinger hebben leren gebruiken?
(Zie vers 34–37.)

• Waarom mocht David tegen Goliat vechten in plaats van Saul,
die ‘een hoofd (. . .) boven al het volk’ uitstak (1 Samuël 9:2)?

Laat de cursisten proberen met de slinger de plaat van Goliat te
raken en ervaren hoeveel David geoefend moest hebben.
Gebruik geen stenen. Zorg dat er geen ongelukken gebeuren en
gebruik iets waardoor mensen of het gebouw niet beschadigd
kunnen worden – marshmallows zijn zeer geschikt.

Bespreek hoe belangrijk het is om al van jongs af aan op de Heer
te leren vertrouwen. Vraag:

Het eerste boek Samuël
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• Worden wij zo nu en dan met een ‘Goliat’ geconfronteerd?
Is die net zo gevaarlijk als de Goliat waar David mee te maken
kreeg?

• Wat is in deze tijd de moeite waard om voor te vechten? 
(Zie 1 Samuël 17:29.) Zet de antwoorden van de cursisten op
het bord.

Lees de volgende uitspraak voor van president Gordon
B. Hinckley, toen tweede raadgever in het Eerste Presidium,
over de problemen in onze tijd:

Zet op het bord welke hedendaagse voorbeelden die president
Hinckley van een Goliat noemde en die niet door de cursisten
zijn genoemd. Getuig hoe belangrijk het is om de raad van de
Heer te leren herkennen en te vertrouwen op zijn macht om ons
te versterken en te vrijwaren van de macht van de tegenstander.

Overweeg de les te besluiten met het zingen van ‘Ik kan een
held zijn’ (Kinderliedjes, blz. 85), ‘Een jongeman, goed voorbe-
reid’, (Kinderliedjes, blz. 88), of ‘Wij gaan voort, steeds voort’
(lofzang 164).

‘Overal om ons heen zijn mensen als Goliat, grote reuzen
met de kwade bedoeling om ons te verdelgen. Ze zijn geen
mannen van bijna drie meter lang, maar mannen en instel-
lingen die aantrekkelijke maar kwade zaken in hun macht
hebben waardoor wij verleid en verwoest kunnen worden.
Hieronder valt onder andere bier, andere sterke dranken
en tabak. Zij die deze producten op de markt brengen
willen dat u verslaafd zult raken. Er zijn allerlei verschil-
lende soorten drugs. (. . .) Er is pornografie, die verleidt,
onze interesse wekt en ons uitnodigt. Er is een hele indu-
strie ontstaan die tijdschriften, films en ander materiaal
uitgeeft om aan u geld te verdienen en u tot activiteiten te
verleiden die uw ondergang kunnen betekenen.

‘De reuzen die achter deze bedrijven schuilgaan zijn ont-
zagwekkend en vakkundig. Ze hebben veel ervaring in de
oorlog die zij voeren. Zij willen u ook graag in hun macht
krijgen.

‘Het is bijna onmogelijk om hun producten volledig te ver-
mijden. Je ziet ze overal. Maar u hoeft niet bang te zijn als
u de slinger der waarheid bij u heeft. U hebt raad, advies
en onderricht ontvangen. U hebt de stenen van deugd-
zaamheid en integriteit om te gebruiken tegen de vijanden
die u willen onderwerpen. (. . .) U kunt over hen zege-
vieren door ze disciplinair te vermijden. (. . .)

‘U kunt als overwinnaar uit de strijd komen. Er is geen
[mens] binnen het bereik van mijn stem die zich aan deze
machten moet overgeven. (. . .) U hebt zijn macht in u om
u te sterken.’ (Conference Report, april 1983, blz. 66; of
Ensign, mei 1983, blz. 46, 51.)

Inleiding
Saul had de mogelijkheid om een grote koning in Israël te zijn.
Helaas heeft hij van die mogelijkheid geen gebruikgemaakt.
Hij begon als een uitverkoren jongeman die geestelijk wederge-
boren was. (Zie 1 Samuël 9:2; 10:9.) Door hoogmoed, jaloezie en
andere zonden verloor hij echter de leiding van de Geest, kreeg
hij een moorddadig hart en probeerde hij David te vermoorden.
Als u 1 Samuël 18–31 bestudeert, zult u het verschil zien tussen
de motieven en het gedrag van Saul en David.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Een ware vriend zal ons eeuwig welzijn voor ogen houden en

ons aanmoedigen om rechtschapen te leven. (Zie 1 Samuël
18:1–5; 19:1–11; 20:1–9.)

• Jaloezie en hoogmoed kunnen tot andere zonden leiden.
(Zie 1 Samuël 18:5–15.)

• We moeten naar kennis streven op manieren die de Heer
goedkeurt. Op openbaringen uit andere bronnen kan geen
zegen rusten. (Zie 1 Samuël 23:1–12; 28:3–14.)

• Wij moeten de mensen eren die door de Heer zijn geroepen
om ons te leiden, ondanks hun menselijke onvolmaaktheden.
(Zie 1 Samuël 24:9–12; 26:9.)

Lesideeën
1 Samuël 18–20, 23, 25. Ware vrienden hebben ons lief,
verdedigen en beschermen ons, zodat wij het goede zullen
doen. (20–40 minuten)

Laat de cursisten de volgende zin afmaken: Een ware vriend is
iemand die (. . .)

Laat hen vertellen wat ze hebben opgeschreven en uitleggen
waarom dat volgens hen belangrijk is. Ouderling Marvin J.
Ashton heeft de volgende definitie van een vriend gegeven:

‘Een vriend is iemand die het beste met ons voor heeft,
ongeacht de onmiddellijke gevolgen. (. . .)

‘(. . .) Een vriend is iemand die mij accepteert zoals ik ben,
maar die gewillig en in staat is om mij beter achter te laten
dan dat hij me heeft aangetroffen.’ (Conference Report,
oktober 1972, blz. 33, 35; of Ensign, januari 1973, blz. 41, 43.)

1 Samuël 18–31
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Zeg tegen de cursisten dat ze vandaag iets zullen leren over twee
jongemannen die volgens de beschrijving van ouderling Ashton
bevriend waren. Zet de volgende schriftuurplaatsen op het bord.
Laat de cursisten daarin opzoeken waarom Jonatan en David
bevriend waren:

• 1 Samuël 18:1–5, 14–16

• 1 Samuël 19:1–7

• 1 Samuël 20

• 1 Samuël 23:16–18

Bespreek wat de cursisten hebben gevonden. Vraag waarom
Jonatan volgens hen zo handelde. Vertel dat Jonatan, de zoon
van Saul, een van de edelste vrienden in het Israël van weleer
was. Net als Saul had hij David gemakkelijk als bedreiging
voor zijn positie als troonopvolger kunnen beschouwen. Maar
Jonatan was niet jaloers en had David lief als verwante geest
die dezelfde integriteit en edele verlangens had.

Toen Jonatan zijn mantel, wapenrok, zwaard en boog aan David
gaf (zie 1 Samuël 18:4), erkende hij dat David de volgende
koning zou worden (zie 1 Samuël 23:17). Hij hielp David vele
malen aan Saul ontsnappen – en zette zelfs zijn eigen leven op
het spel om David te beschermen. (Zie 1 Samuël 19:1–11; 20.)
David gaf later uiting aan zijn vriendschap door te beloven dat
hij de familie van Jonatan goed zou behandelen. David hield
zich aan zijn belofte en zorgde na de dood van Jonatan voor zijn
zoon, Mefiboset. (Zie 2 Samuël 9:3, 7; 21:7.)

U wilt de cursisten misschien ook het verhaal in 1 Samuël 25
laten lezen, waar David wordt geholpen door Abigail, die later
zijn vrouw wordt. Als zij het hoofdstuk lezen, laat hen dan
opzoeken in welke opzichten deze vrouw haar vriendschappe-
lijke gevoelens voor David toonde.

Laat de cursisten over hun vrienden nadenken. Vraag:

• Zijn het vrienden die je beïnvloeden om dichter bij God te
komen of verder bij Hem vandaan te gaan?

• Welke vriend ben jezelf?

Laat de cursisten opnoemen wie zij als hun beste vrienden
beschouwen, gebaseerd op de definities van vriendschap die
in de klas zijn besproken. (Het kunnen ouders, kerkleiders,
broers en zussen, grootouders en leerkrachten zijn.) Lees de
definitie van vriendschap die de Heiland in Johannes 15:13 gaf.
Vraag: Wie is volgens deze definitie onze grootste vriend?
Lees Johannes 14:15 en merk op wanneer wij als vriend van de
Heiland beschouwd kunnen worden. Vraag de cursisten hoe
wij Jezus Christus kunnen dienen en dankbaarheid voor zijn
verheven daad van vriendschap kunnen tonen.

1 Samuël 18–26. Wij moeten de mensen eren die zijn
geroepen om ons te leiden, ondanks hun menselijke
onvolmaaktheden. (20–25 minuten)

Steek uw rechterhand op en vraag wat dat in de kerk betekent.
(Het betekent dat we mensen in de kerk steunen in hun roe-
pingen door hen te helpen, voor hen te bidden en naar hen te
luisteren.) Bespreek de volgende vragen:

• Wie van jullie heeft weleens een roeping of taak in de kerk
gehad?

• Heb je alle taken van die roeping volmaakt volbracht?

• Verwachten jullie dat de leiders van de kerk hun taak
volmaakt uitvoeren?

• Hoe zouden jullie willen dat andere leden reageren als jullie
iets verkeerd doen?

• Hoe kunnen wij onze leiders steunen?

Maak als klas opgave A onder 1 Samuël 25–26 in de gids voor
de cursist. Zorg dat de cursisten begrijpen dat David de roeping
van Saul als koning van Israël eerbiedigde. (Zie 1 Samuël 26:23.)
Het verschil tussen Sauls verdorvenheid en Davids getrouwheid
komt nog duidelijker tot uitdrukking als we zien dat Saul een
hele groep priesters liet doden omdat ze David argeloos hadden
geholpen. (Zie 1 Samuël 22:6–23.)

Lees de volgende uitspraak voor van president Marion
G. Romney, destijds eerste raadgever in het Eerste Presidium.
Laat de cursisten goed luisteren naar wat president Romney
heeft gezegd over kritiek op onze leiders.

Vraag de cursisten of president Romney volgens hen bedoelde
dat we onze leiders blindelings moeten volgen en niet hoeven
nadenken over wat ze van ons vragen. Lees de volgende uit-
spraak voor van ouderling Harold B. Lee, die toen lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen was:

Vraag de cursisten hoe we een getuigenis van de raad van onze
kerkleiders kunnen ontvangen. Laat hen Moroni 10:4–5 lezen.
Vraag in hoeverre die belofte van toepassing is op onze steun aan
de leiders van de kerk.

‘Het is niet voldoende om als heiligen der laatste dagen
onze leiders te volgen en hun raad te aanvaarden. Wij
behoren zelf een onwankelbaar getuigenis van de godde-
lijke roeping van deze mannen te ontvangen, waardoor
wij zullen weten dat hun instructies in overeenstemming
zijn met de wil van de Heer. (Conference Report, oktober
1950, blz. 130.)

‘Sommige leden gaan ervan uit dat ze in volkomen har-
monie met de geest van het evangelie kunnen leven,
volledig in de kerk kunnen meedraaien en tegelijkertijd
kritiek kunnen hebben op de leiders van de kerk en de
raad en leiding die zij geven. Zo’n houding is zeer onlo-
gisch omdat de leiding van deze kerk niet alleen uit het
geschreven woord voortkomt, maar uit voortdurende
openbaring. En de Heer geeft die openbaring door middel
van zijn uitverkoren profeet aan de kerk. De mensen die
beweren dat ze het evangelie aanvaarden, maar tegelijker-
tijd de raad van de profeet bekritiseren en weigeren te
volgen, bevinden zich in een onhoudbare situatie. Zo’n
geest leidt tot afvalligheid.’ (Conference Report, april 1983,
blz. 21; of Ensign, mei 1983, blz. 17.)

Het eerste boek Samuël
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HET TWEEDE BOEK SAMUËL
Het tweede boek van Samuël is naar de profeet Samuël
genoemd, hoewel hij zelf niet in het boek voorkomt. We mogen
niet vergeten dat 1 en 2 Samuël oorspronkelijk één boek waren.
(Zie de inleiding tot 1 Samuël, blz. 119.) 2 Samuël gaat over
de inspanningen van koning David om het volk te verenigen en
van Israël een machtige natie te maken. Er wordt ook nadruk
gelegd op de karaktereigenschappen waardoor David zo suc-
cesvol werd.

Toen David jong was, was hij rein en nederig. In 2 Samuël vindt
een tragische ommekeer in zijn leven plaats. Waarom werd
de jonge, onbedorven David iemand die zich, volgens ouder-
ling Neal A. Maxwell, ‘te buiten ging zoals alleen een koning
dat kan’? (We Will Prove Them Herewith, blz. 71.) Let op de
beslissingen die hij nam waardoor zijn hele leven veranderde.
(Aanvullende achtergrondinformatie kunt u vinden in de
inleidingen tot 2 Samuël 1–12 en 13–24 in Het Oude Testament:
Genesis–2 Samuël, blz. 269, 277.)

Inleiding
De eerste tien hoofdstukken van 2 Samuël bevatten het hoog-
tepunt van Davids macht en populariteit. Als u deze hoofd-
stukken bestudeert, let dan op de relatie die David met de Heer
had en hoe hij van de machten des hemels gebruik maakte om
succesvol te zijn.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer belooft dat Hij de rechtschapen en goddeloze mensen

naar hun werken zal belonen. (Zie 2 Samuël 3:1, 27–39;
4:1–5:3, 19–25; zie ook Alma 41:3–15.)

• Als wij op de Heer vertrouwen, kunnen wij meer bereiken
dan op eigen houtje. (Zie 2 Samuël 5:17–25; 8.)

• De Heer is niet blij als wij heilige zaken te licht opvatten –
in onze houding of ons gedrag. (Zie 2 Samuël 6; zie ook
LV 63:64; 84:24–25, 54–58.)

Lesideeën
2 Samuël 1–4. Door zijn wijsheid en integriteit kon David
Israël en Juda verenigen. (20–25 minuten)

Om de cursisten te helpen bij hun studie van 2 Samuël 1–4 deelt
u hen op in groepjes van twee tot vier personen. Laat iedere
groep deze hoofdstukken doorlezen en een vragenspel bedenken
waarbij mensen en hun activiteiten bij elkaar gezocht moeten

2 Samuël 1–10

worden. In de eerste kolom zetten ze mensen die in deze hoofd-
stukken voorkomen, en in de tweede kolom zetten ze een korte
beschrijving van wat die persoon gedaan heeft. Geef ze een kopie
van het volgende voorbeeld:

Laat de groepjes hun vragenspel met de andere groepjes uit-
wisselen en als groep invullen. Als iedereen met zijn vragenspel
klaar is, laat u de cursisten de wijsheid en integriteit van David
vergelijken met de andere personen in die hoofdstukken. Vraag
hen wat het meest bewonderenswaardig was dat David in die
hoofdstukken deed. Laat hen uitleggen waarom ze dat vinden.

2 Samuël 5; 8. Als wij op de Heer vertrouwen, kunnen wij
meer bereiken dan op eigen houtje. (10–15 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat er oorlog is en dat de
vijand steeds dichterbij komt. Laat een afbeelding zien van een
satelliet, een verkenningsvliegtuig of een luchtballon en vraag
in hoeverre ze daar iets aan hebben in de komende strijd. Laat
hen 2 Samuël 5:17–25 lezen en opzoeken wat David deed om
informatie over de vijand te verzamelen.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat Davids aanhoudend ver-
trouwen op de Heer succes tot gevolg had in zijn strijd met de
vijand. De Israëlieten wonnen beide veldslagen met de Filistijnen
omdat David vóór iedere strijd instructies aan de Heer vroeg.
(Zie 2 Samuël 5:19, 23.)

Laat de cursisten in 2 Samuël 8 opzoeken welke volken door
David verslagen werden. (Filistijnen, Moabieten, Syriërs of
Arameeërs, Ammonieten, Amalekieten en Edomieten.) Laat
hen de verzen 6 en 14 lezen en de zin markeren waarin wordt
uitgelegd waarom David zo succesvol was. Bespreek wat we
van Davids voorbeeld kunnen leren. Benadruk dat wij succes-
voller kunnen zijn als wij in moeilijke tijden de Heer in geloof
om hulp vragen.

Wie deed wat?

David A. (Iets over Asaël)

Abisai B. (Iets over Isboset)

Rekab C. (Iets over Abner)

Abner D. (Iets over Rekab)

Joab E. (Iets over Baäna)

Een Amalekiet F. (Iets over David)

Asaël G. (Iets over Joab)

Baäna H. (Iets over de Amalekiet)

Isboset I. (Iets over Abisai)
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Lees de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson voor:

U kunt zelf getuigen hoe belangrijk het is om de Heer om hulp
te vragen.

2 Samuël 6:1–11. Het is ongepast om anderen te corrigeren
zonder daartoe bevoegd te zijn. (10–15 minuten)

Maak kopieën van de volgende twee labyrinten of maak zelf
twee verschillende labyrinten.

Laat twee cursisten met de rug naar elkaar zitten zodat zij niet
kunnen zien wat de ander doet. Geef een van de labyrinten aan
de ene cursist en laat hem of haar die oplossen. Geef vervolgens
de tweede cursist een kopie van een ander labyrint en zeg dat
hij of zij zorgvuldig de aanwijzingen van de eerste cursist moet
opvolgen. Laat de eerste cursist stap voor stap instructies geven
om het labyrint door te lopen dat hij of zij heeft. Het moet snel
duidelijk worden dat er van twee verschillende labyrinten

‘Mensen die hun leven aan God overdragen, zullen ont-
dekken dat Hij meer inhoud aan hun leven kan geven dan
zijzelf. Hij zal hun vreugde verdiepen, hun inzicht ver-
groten, hun verstand verlichten, hun spieren versterken,
hun geest opbouwen, hun zegeningen vermenigvuldigen,
hun kansen vergroten, hun ziel troosten, hun vrienden
opbouwen en gemoedsrust uitstorten. Wie zijn leven in
dienst van God verliest, zal het eeuwige leven ontvangen
[zie Matteüs 10:39].’ (Jesus Christ–Gifts and Expectations
[toespraak tijdens een kerstdevotional, 7 december 1986],
blz. 3.)

sprake is en dat de ene persoon de andere geen juiste instructies
kan geven.

Zeg de cursisten dat zij een verslag in de Schriften zullen lezen
waarin een beginsel wordt besproken dat met deze demonstratie
te maken heeft. Lees met hen 2 Samuël 6:1–7 en vraag waarom
Uzza volgens hen werd gedood. (Zie de toelichting bij 2 Samuël
6:1–11 in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 271). Lees
Numeri 4:15 en bespreek wat de Israëlieten niet mochten doen.
Zorg dat de cursisten de heiligheid van de ark des verbonds en
de beperkingen met betrekking tot de zorg ervoor begrijpen.

Laat de cursisten 2 Samuël 6:8–10 lezen. Vraag:

• Wat vond David ervan dat Uzza ter plekke stierf?

• Waarom was hij volgens jullie diep getroffen en bang?

Lees 1 Kronieken 15:2, 11–15 en zoek op welke veranderingen
David aanbracht in de manier waarop de ark gedragen werd.
Vraag de cursisten wat de Heer de Israëlieten misschien duide-
lijk wilde maken door de dood van Uzza.

Lees de raad voor van ouderling David O. McKay over Uzza
uit de ‘Stof tot overdenking’ in Het Oude Testament: Genesis–
2 Samuël (blz. 274). Vraag de cursisten dan hoe het labyrint,
de opmerkingen van ouderling McKay en de poging van Uzza
om de ark tegen te houden met elkaar te maken hebben. Zorg
dat zij begrijpen dat, zoals de cursist geen kennis had van het
labyrint van de andere cursist, wij de bevoegdheid en de inspi-
ratie niet hebben om leiding te geven aan, of ‘de ark tegen te
houden’ van de mensen waar wij niet verantwoordelijk voor zijn.

2 Samuël 6:12–23. Onze eerbied voor de Heer moet
ons gedrag in heilige omstandigheden beïnvloeden.
(10–15 minuten)

Vraag de cursisten of zij mensen kennen die onze Vader in de
hemel echt liefhebben en aanbidden. De volgende vragen
kunnen nuttig zijn:

• Hoe gedragen of kleden zij zich en hoe praten ze?

• Hoe gedragen zij zich tijdens het avondmaal of tijdens andere
bijeenkomsten?

• Wat is hun houding als zij over de kerk, de leiders, de
Schriften of de tempel praten?

Lees 2 Samuël 6:16–18, 20–22 met de cursisten. Vraag waarom
Mikal door het gedrag van David verontwaardigd was. Zorg dat
zij begrijpen dat Mikal David berispte omdat hij zijn kleding had
uitgedaan en van vreugde voor de Heer ging dansen. Ze vond
dat zijn gedrag niet bij zijn positie als koning paste. Uit Davids
antwoord bleek dat hij vond dat zijn gedrag wel aanstootgevend
voor Mikal was, maar dat hij de Heer en zijn heilige ark zou
blijven respecteren. (Zie ook de toelichting bij 2 Samuël 6:12–23
in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 271.) Hij wilde laten
zien dat hij bij zijn volk hoorde, en er niet boven stond.

Vraag de cursisten wat we kunnen leren van de reactie van David
op de klacht omtrent zijn eerbied voor de ark des verbonds. Geef
de cursisten een aantal minuten de tijd om manieren te bedenken
waarop zij eerbied voor de Heer, zijn gebouwen en zijn verorde-
ningen kunnen betonen.

Het tweede boek Samuël
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2 Samuël 9. De manier waarop wij anderen behandelen –
inclusief de mensen die wij als onze vijand beschouwen –
is een teken van onze toewijding aan de Heer die ons
heeft verlost. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten wat het ergste is dat iemand hen ooit heeft
aangedaan en wat ze van die persoon en hun familie vinden.
Vraag of zij bereid zijn om hen voor een etentje uit te nodigen.

Herinner de cursisten eraan wat Saul David wilde aandoen.
In 2 Samuël 9 staat dat Jonatan, een van Sauls kleinkinderen,
verlamd was. Lees het hoofdstuk met de klas en zoek op
wat David voor Mefiboset deed. Bespreek de vriendelijkheid
van David in het licht van de raad van de Heiland in Matteüs
5:38–47 en Alma’s aanmoediging in Mosiah 18:8–9.

Lees 2 Samuël 9:7 om erachter te komen waarom David zo
aardig voor Mefiboset was. Vraag: Wat kunnen we daaruit leren
over de liefde van David voor Jonatan?

Inleiding
In 2 Samuël 1–10 lezen we over de beste jaren van koning David.
In de hoofdstukken 11–24 staat echter het verhaal van zijn tra-
gedie en de invloed daarvan op het verenigd Israël. De gevolgen
van hardnekkige zonden kunnen niet vermeden worden – ook
niet door een koning. Toen David zijn overspel probeerde te ver-
bergen in plaats van zich te bekeren, veranderde zijn leven voor
eeuwig. Als u deze hoofdstukken bestudeert, zoek dan op welke
gevolgen de zonde van David voor zijn gezin had en voor het
koninkrijk Israël.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij onze beslissingen nemen op basis van onzuivere

verlangens, verwijderen wij ons van de invloed van de
Geest en kunnen grotere zonden en verdriet het gevolg zijn.
(Zie 2 Samuël 11:2–17; 12:7–14; 13:1–19; zie ook LV 42:22–26;
63:16–18.)

• Zonden waarvan wij ons niet bekeren, hebben verdriet
tot gevolg en kunnen niet voor God verborgen worden. 
(Zie 2 Samuël 12:1–23; 13:1–29.)

• De verzoening van Jezus Christus is niet helemaal afdoende
voor de zonde van moord – het opzettelijke en ongerecht-
vaardigde afbreken van een menselijk leven. (Zie 2 Samuël
12:13; zie ook 1 Johannes 3:15; LV 42:18, 79.)

• Het welzijn van een land wordt beïnvloed door de recht-
schapenheid van de leiders. (Zie 2 Samuël 15:1–6; 19:9–10;
20:1–3; 23:1–5.)

2 Samuël 11–24

Lesideeën
2 Samuël 11. Als wij onze beslissingen nemen op basis
van onzuivere verlangens, verwijderen wij ons van de

invloed van de Geest en kunnen grotere zonden en verdriet
het gevolg zijn. (35–45 minuten)

Lees het verhaal voor van de schakelaar, verteld door ouderling
Gordon B. Hinckley, destijds lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen. (In de inleiding tot 2 Samuël 11–12 in de gids voor
de cursist.) Laat de cursisten het verhaal van de schakelaar in
gedachten houden als ze 2 Samuël 11 bestuderen.

Maak opgave A onder 2 Samuël 11–12 in de gids voor de cursist
door het schema op het bord te zetten en de schriftuurplaatsen
in de eerste kolom van het schema te gebruiken. Bespreek wat er
in de twee andere kolommen kan worden ingevuld. Als de cur-
sisten de opgave al gedaan hebben, vraag dan wat ze hebben
opgeschreven. Zie de toelichting bij 2 Samuël 11:2 en 11:3–27 in
Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël (blz. 272) voor hulp bij het
beantwoorden van vragen die de cursisten tijdens de behande-
ling van dit hoofdstuk kunnen hebben.

Vraag de cursisten na de opgave wat de schakelaars in het
leven van David waren – de kleine beslissingen waardoor hij
een volledig andere richting op ging. Wijs erop hoe vaak en hoe
David op het juiste pad had kunnen terugkeren en zich had
kunnen bekeren van alle zonden die hij begaan had voordat hij
ervoor zorgde dat Uria gedood werd. (Zie de toelichting bij
2 Samuël 12:13 en het eerste deel van ‘Stof tot overdenking’ in
Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 273–274.)

De volgende opgave is een hulpmiddel om aan te geven hoe
belangrijk het is om verstandige beslissingen te nemen die op
eeuwige normen zijn gebaseerd: Teken op het bord een kaart
met de weg naar een tempel of naar een vliegveld of een station
vanwaar iemand naar de tempel kan gaan. Laat een cursist de
weg op het bord volgen. Hij of zij moet echter bij ieder kruispunt
een munt opgooien. Als het ‘kop’ is moeten ze rechtsaf; als het
‘munt’ is moeten ze linksaf. Vraag:

• Zou iemand door zo’n methode de tempel bereiken?

• In welk opzicht kunnen we dit vergelijken met de manier
waarop sommige mensen leven?

• Waar moeten we onze beslissingen op baseren als we op een
kruispunt in ons leven komen?

• Waardoor werd Davids beslissing beïnvloed?

Laat David met Jozef vergelijken. (Zie Genesis 39:7–12.) Vraag
wat het verschil was tussen de beslissing van David en Jozef,
en waarom Jozef volgens hen in staat was om de verleiding te
weerstaan en David niet.

U kunt de klas in groepjes opdelen en iedere groep een exem-
plaar van de brochure Voor de kracht van de jeugd geven. Kies een
aantal bladzijden uit die volgens u het belangrijkst voor uw
cursisten zijn. Geef ieder groepje andere bladzijden op. Laat de
normen opzoeken die, als ze nageleefd worden, een bescherming
zijn tegen de zonden die David beging. Laat de groepjes ver-
tellen wat zij hebben ontdekt.

Vergelijk Leer en Verbonden 42:22–26 of 63:16–18 met Helaman
3:29–30 ter bepaling van de waarde van zaken waarop wij
vertrouwen om bij onze hemelse Vader terug te keren en hun

S  M  T  W  TH  F  S

2 Samuël 11–24
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gevolgen. Moedig de cursisten aan om zich bewust te zijn van
de schakelaars die zij iedere dag tegenkomen als ze beslissingen
nemen om op het pad naar het eeuwige leven te blijven.

2 Samuël 12:1–23; 13:1–29. Zonden waarvan wij ons niet
bekeren, hebben verdriet tot gevolg en kunnen niet voor
God verborgen worden. (25–35 minuten)

Laat twee cursisten zich voorbereiden om het gesprek tussen de
profeet Natan en koning David in 2 Samuël 12:1–14 voor te lezen.
Zet na hun gesprek het volgende op het bord: rijke man, arme
man, zeer veel schapen en runderen en één klein ooilam. Bespreek een
aantal van de volgende vragen die volgens u nuttig zijn:

• Wat stelden deze symbolen in de gelijkenis van Natan voor?

• In hoeverre was David met de rijke man te vergelijken?

• Waarom zou Natan een gelijkenis hebben gebruikt om de
zonde van David te onthullen?

• Welke zonde van David was het ernstigst – het overspel of
de moord? (Zie Alma 39:5; zie ook de toelichting bij 2 Samuël
12:13 en het eerste gedeelte van ‘Stof tot overdenking’ in
Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël, blz. 273.)

Wijs erop dat Natan minimaal negen maanden na Davids zonde
bij hem kwam. (Zie 2 Samuël 11:26–27.) Er is geen enkele aanwij-
zingen dat David eerder een poging tot bekering had gedaan.

Zet het volgende schema op het bord. Zet alleen de schriftuur-
plaatsen in de kolommen onder de kopjes:

Geprofeteerde 
gevolgen

2 Samuël 12:10 (Het zwaard zou
niet van Davids huis wijken)

2 Samuël 12:11 (Het kwaad
zou uit zijn eigen huis over
David komen.)

2 Samuël 12:11–12 (Davids
vrouwen zouden in het openbaar
onteerd worden. Het was
gebruikelijk dat een man die de
vrouw van de voormalige koning
afpakte, koning werd.)

2 Samuël 12:12 (Hoewel Davids
zonden in het verborgene waren
begaan, zou de straf van de Heer
aan Israël openbaar worden
gemaakt.)

2 Samuël 12:14 (Het kind dat
uit de overspelige relatie met
Batseba was voortgekomen,
zou sterven.)

Vervulling van de
profetieën

2 Samuël 13:26–29; 18:14–15; 1
Koningen 2:25 (Amnon, Absalom,
en Adonia, zoons van David, stierven
een gewelddadige dood.)

2 Samuël 15:6–14; 16:11
(Davids zoon Absalom was
opstandig en probeerde zijn vader
ten val te brengen. Hij probeerde
David zelfs te doden.)

2 Samuël 16:21–22 (Absalom
onteerde in het openbaar tien van
zijn vaders vrouwen.)

2 Samuël 16:21–22 (Absalom
onteerde in het openbaar de
bijvrouwen van David.)

2 Samuël 12:15–18 (Hoewel David
zeven dagen lang vastte en bad,
stierf het kind.)

De profetieën van de profeet Natan gaan in vervulling

Deel de klas op in twee groepen en laat de ene groep de teksten
in de kolom ‘Geprofeteerde gevolgen’ lezen en op het bord
zetten wat volgens de profetieën van Natan de gevolgen van
Davids zonden zouden zijn. Laat de andere groep de teksten
in de kolom ‘Vervulling van de profetieën’ lezen en opschrijven
hoe de profetieën van Natan in vervulling gingen. Bespreek de
tragiek van die gevolgen en hoe ze vermeden hadden kunnen
worden.

Als u de gevolgen van Davids zonden behandelt, kunt u het
verhaal van Amnon en Tamar in 2 Samuël 13:1–29 voorlezen.
Het is belangrijk om op te merken dat Amnon met een vriend
samenspande om zijn lusten te bevredigen en vervolgens zijn
zus haatte en haar uitwierp. Laat de cursisten 2 Samuël 13:15–20,
23–29 lezen. Vraag:

• Wat deed Tamar nadat ze was onteert?

• Wat gebeurde er met Amnon?

• In hoeverre kunnen deze zonden ook als gevolgen van
Davids zonden worden beschouwd? (Zie de toelichting bij
2 Samuël 13:1–14 en 13:15–22 in Het Oude Testament: Genesis–
2 Samuël, blz. 277.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 132:39 lezen om te zien wat
de eeuwige gevolgen van Davids zonden waren. Zeg dat Psalm
51 is geschreven nadat David met Natan had gesproken. Lees
die psalm met de cursisten en bespreek hoe David zich na dat
gesprek voelde. Bespreek waarom sommige mensen hun beke-
ring uitstellen totdat ze op hun zonden betrapt worden.

Lees de uitspraak van president Ezra Taft Benson in de afdeling
‘De Schriften begrijpen’ voor 2 Samuël 13–14 in de gids voor
de cursist. Dit kan een geschikt moment zijn om uw getuigenis te
geven van de last die verlicht wordt en de gemoedsrust die ver-
kregen wordt door bekering.

1 Samuël 16–2 Samuël 24. Onze beslissingen hebben
invloed op onze toekomst. (25–30 minuten)

David ontving kracht van God waardoor hij veel obstakels in zijn
leven kon nemen. Zijn zonde met Batseba werd echter gevolgd
door een aaneenschakeling van tegenslagen waardoor de laatste
twintig jaar van zijn leven werden bedorven.

Zet de volgende titels en schriftuurplaatsen op het bord. Laat de
samenvattingen tussen haakjes weg. Laat de helft van de cur-
sisten de teksten van de eerste groep lezen en bewijzen opzoeken
van de manier waarop David gehoorzaam was en op God ver-
trouwde. Laat de andere cursisten de teksten van de tweede
groep lezen en de tegenslagen opzoeken die David na zijn
zonden onderging. Laat beide groepen een korte samenvatting
van hun bevindingen op het bord zetten.

1. Davids jonge jaren

• 1 Samuël 17:45–49 (Met Gods hulp versloeg hij Goliat.)

• 1 Samuël 24:3–7 (Hij weigerde Saul letsel toe te brengen,
ondanks de pogingen van Saul om hem te doden.)

• 2 Samuël 5:19, 25 (Hij gehoorzaamde de Heer.)

Het tweede boek Samuël
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• 2 Samuël 8:6, 15 (Hij werd door de Heer beschermd;
hij nam verstandige beslissingen.)

• 2 Samuël 9:1–3, 7, 13 (Hij zorgde voor de verlamde
Mefiboset.)

2. Davids latere leven

• 2 Samuël 13:1–2, 10–14, 27–29 (Amnon verkrachtte zijn
stiefzus Tamar.)

• 2 Samuël 15:1–6, 12 (Absalom stookte de mensen op om
tegen David in opstand te komen.)

• 2 Samuël 16:11 (Absalom probeerde David te doden.)

• 2 Samuël 18:9–10, 14, 33 (Absalom werd gedood.)

• 2 Samuël 20:1–2 (De stammen van Israël kwamen tegen
David in opstand.)

Als u deze hoofdstukken niet met de klas hebt doorgenomen,
hebben uw cursisten achtergrondinformatie nodig om deze korte
verslagen over David te begrijpen, vooral die over zijn latere
leven. Geef de cursisten de volgende informatie als hulpmiddel:

• Mefiboset was Jonatans zoon. David had beloofd voor hem te
zorgen. (Zie 1 Samuël 20:14–16.)

• Tamar en Absalom waren kinderen van David en Maäka.
(Zie 2 Samuël 3:3; 13:1.)

• Amnon was David oudste zoon, geboren uit Achinoam. 
(Zie 2 Samuël 3:2.)

U kunt de cursisten ook informatie geven uit Het Oude Testament:
Genesis–2 Samuël die betrekking heeft op deze teksten. Laat de
cursisten het leven van David voor en na zijn zonde met Batseba
vergelijken door 1 Nephi 8:24–28 te lezen en te bespreken wat
die teksten met het leven van David te maken hebben.

Laat de cursisten een aantal redenen opnoemen waarom iemand,
die eerst zo’n sterk getuigenis scheen te hebben, van het evan-
gelie kan afdwalen. (Bespreek geen specifieke handelingen of
namen van personen.) Vraag hoe iemand die zoveel zegeningen
heeft ontvangen, zover van de Heer kan afdwalen.

Bespreek het geluk dat wij ervaren als wij rein en zuiver blijven.
Geef uw getuigenis dat de mensen die het pad van de Heer
hebben verlaten, zich kunnen bekeren en de vreugde van verge-
ving kunnen ontvangen. Lees de volgende belofte en instructies
over bekering voor van ouderling Richard G. Scott, lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Lucifer wil u uit alle macht vasthouden. U kent zijn
tactiek wel. Hij fluistert: “Niemand komt het te weten.”
“Nog één keertje maar.” “Je kunt niet veranderen, je hebt
het geprobeerd en het is niet gelukt.” “Het is nu te laat; je
bent al te ver gegaan.” Laat u niet door hem ontmoedigen.

‘Als u het opwaartse pad neemt, het moeilijkere pad van
de Heiland, wordt u onderweg beloond: als u iets doet
wat goed is, als u een verleiding weerstaat, als u een
doel bereikt, zult u zich heel goed voelen. Het is een heel
ander gevoel dan u krijgt als u een gebod overtreedt,
totaal anders zelfs. Het geeft u iets van vrede en troost,
en moedigt u aan door te gaan.

‘Als u om hulp bidt, zal de Heer priesterschapsleiders
op uw pad plaatsen die u raad geven en vrienden die u
steunen, als u dat toestaat. Maar bedenk wel dat zij alleen
kunnen helpen als u de richtlijnen wilt volgen die Christus
voor de tocht gegeven heeft. Blijvende verbetering kan
alleen komen door uw eigen vastberadenheid om te ver-
anderen. (Zie Mosiah 3:17–20.)’ (De Ster, juli 1990, blz. 65.)

2 Samuël 11–24
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In de Hebreeuwse tekst zijn 1 en 2 Koningen één boek:
‘Koningen’. De verdeling van dit boek in twee boeken kwam
voor het eerst in de Griekse vertaling van het Oude Testament tot
stand, en vervolgens in de meeste latere versies van de Bijbel.
Deze twee boeken zijn een voortzetting van 1 en 2 Samuël en
bevatten de geschiedenis van de koningen in Israël vanaf de tijd
van Samuël (ongeveer 1095 v.C.) tot aan de Babylonische gevan-
genschap (ongeveer 587 v.C.). De schrijver van Koningen stelde
de geschiedenis samen aan de hand van verslagen die niet
langer beschikbaar zijn, zoals ‘het boek van de geschiedenis
van Salomo’ (1 Koningen 11:41) en ‘het boek van de kroniek der
koningen van Israël en Juda’ (zie 1 Koningen 14:19, 29).

In de eerste helft van 1 Koningen staat het verhaal van Salomo –
eerst als leider van Israël in een tijd van ongekend succes en later
als geestelijk afvallig leider die zijn volk ertoe bracht hetzelfde
pad te volgen. Aan het eind van Salomo’s regering ervaarde
Israël een werelds en geestelijk verval die binnen een jaar na zijn
dood tot een verdeling van zijn koninkrijk leidde. Let tijdens het
lezen op de redenen voor de tragische val van Salomo en Israël.

De tweede helft van 1 Koningen gaat over de verdeling van
Israël. Er staat wat politieke geschiedenis in beschreven, maar
gaat voornamelijk over de manier waarop de politieke leiders
zich aan de verbonden hielden die ze met God hadden gesloten.
De meeste aandacht wordt besteed aan de koningen die het best
of het slechtst de geboden onderhielden en aan de profeten die
tot hen predikten. We kunnen uit de goede en de slechte voor-
beelden in 1 Koningen iets leren.

Inleiding
In de eerste tien hoofdstukken van 1 Koningen wordt beschreven
hoe Salomo, de zoon van David, de vruchten van zijn vaders
militaire succes plukte. Hij erfde vrede, voorspoed en veiligheid
en zette de zogenaamde ‘gouden eeuw’ van Israël voort. Aan
Salomo was veel wijsheid, rijkdom, eer en een lang leven beloofd
en gegeven. Mensen uit alle lagen van de bevolking en uit vele
landen deden een beroep op zijn wijsheid.

Als Salomo’s grootste prestatie kan de bouw en inwijding van
een tempel van God worden genoemd. Er waren zeven jaar lang
tweehonderdduizend mensen nodig om het gebouw te vol-
tooien. Er vonden prachtige manifestaties tijdens de inwijding
plaats.

Salomo keerde zich later van de Heer af. Als u deze hoofd-
stukken bestudeert, let er dan op waarom hij in zijn jonge jaren
zo succesvol was – zowel geestelijk als materieel. Vergelijk zijn
jonge jaren met zijn latere jaren en de daden die tot zijn val en
die van het volk leidden.

1 Koningen 1–10

Belangrijke evangeliebeginselen
• Roepingen om in het koninkrijk van God werkzaam te zijn

worden door inspiratie en door het juiste gezag gegeven.
(Zie 1 Koningen 1:5–10, 28–31.)

• De Heer is tevreden als wij oprecht naar rechtschapenheid
streven en zal ons daarvoor zegenen. (Zie 1 Koningen 2:1–4;
3:5–15; 4:29–30; 10:14–23; zie ook Alma 29:4.)

• De Heer gebiedt zijn volk om tempels te bouwen omdat
die een belangrijk onderdeel uitmaken van zijn grote plan
van geluk en plaatsen zijn waar God zijn zegeningen over
zijn volk uitstort. (Zie 1 Koningen 5; 6:14–38; 7:13–51;
LV 132:19–20.)

Lesideeën
1 Koningen 3. Wij ontvangen overeenkomstig onze
verlangens, goed of slecht. Wij moeten ervoor zorgen
dat onze verlangens in overeenstemming met de wil 
van de Heer zijn. (25–35 minuten)

Vraag de cursisten:

• Wat zou je vragen als de Heer of zijn boodschapper naar je toe
kwam en zei dat je kon krijgen wat je wilde? Waarom?

• Lees 1 Koningen 3:3–5. Wie ontving een soortgelijk aanbod?

• Wie deed Salomo dat aanbod?

• Lees 1 Koningen 3:6–9. Wat vroeg Salomo van de Heer?

Zet een opmerkzaam hart of wijsheid op het bord en bespreek
waarom Salomo daarom vroeg. Laat de cursisten woorden of
zinsneden opzoeken waaruit Salomo’s houding destijds bleek.
Vergelijk zijn bekentenis dat hij ‘een jonge man’ was met
Matteüs 18:1–5; Mosiah 3:19; of 3 Nephi 11:37–38. Laat hen
1 Koningen 3:10–14 lezen en vraag dan waarom Salomo’s
verzoek aangenaam was in de ogen van de Heer.

Vraag de cursisten of het verzoek van Salomo vergeleken kan
worden met waar zij om gevraagd zouden hebben. Vraag:

• Wat zou de Heer van jullie verzoek vinden?

• Wat gaf de Heer Salomo nog meer behalve wijsheid?

Zet rijkdom, aanzien en een lang leven bij gehoorzaamheid op het
bord. Als u tijd hebt, kunt u in 1 Koningen 3:16–28 het bekende
voorbeeld lezen van de wijsheid die Salomo van de Heer had
ontvangen.

Lees de volgende uitspraak van ouderling Neal A. Maxwell
voor:

‘Wat we in de loop der tijd dus blijven verlangen, zullen
we uiteindelijk worden en in de eeuwigheid ontvangen.
“Want Ik, [zegt de Heer], zal alle mensen oordelen
naar hun werken, naar de verlangens van hun hart”
(Leer en Verbonden 137:9; zie ook Jeremia 17:10).’ (De Ster,
januari 1997, blz. 20.)

HET EERSTE BOEK KONINGEN
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Lees Alma 29:4–5 met de cursisten en vraag:

• Wat belooft de Heer iedereen die rechtschapen verlangens
heeft?

• Wat gebeurt er als onze verlangens niet rechtschapen zijn?

• Is er geen uitzicht meer en kunnen we nooit meer recht-
schapen worden als we met verlangens worstelen die niet
helemaal rechtschapen zijn? (Zie Ether 12:27.)

• Waarom ontvangen we niet altijd waar we om vragen,
hoewel de Heer vele malen in de Schriften heeft gezegd: ‘Bid,
en gij zult ontvangen’? (Zie Helaman 10:4–5; 3 Nephi 18:20;
Mormon 9:27–28; LV 8:10; 50:29; 88:64–65.)

1 Koningen 6–9. Een tempel is een huis van God en een
belangrijk onderdeel van het plan van geluk. (20–30 minuten)

Laat een afbeelding van een tempel zien en vraag waarom
tempels zo belangrijk zijn in het plan van geluk. Lees de vol-
gende uitspraak van president Howard W. Hunter voor:

Bestudeer 1 Koningen 6 en 2 Kronieken 2–4 met de cursisten
bespreek de kosten en de inspanningen die aan de tempel van
Salomo werden besteed. Vraag: Waarom besteedden David en
Salomo – en waarom besteedt de kerk tegenwoordig – zoveel
inspanningen en middelen om een mooie tempel voor de Heer
te bouwen?

Zet Huis des Heren op het bord. Laat de cursisten de volgende
vraag overwegen en er een overwogen antwoord op geven: Wat
betekent de zinsnede ‘huis des Heren’? Laat hen Exodus 25:8;
1 Koningen 6:11–13; Leer en Verbonden 124:25–27 lezen. Vraag:
Als we weten dat tempels het huis des Heren zijn, wat moet
onze houding ten opzichte van die gebouwen dan zijn?

Bespreek de volgende twee gedachten als u de tempel als huis
des Heren behandelt:

1. Tempels zijn aan de Heer toegewijd. Laat de cursisten
1 Koningen 8:1, 10–14 lezen en vertellen wat er gebeurde op
de dag dat de tempel werd ingewijd, en waaruit bleek dat het
werkelijk het huis des Heren was. Vraag: Wat gebeurde er in
1 Koningen 9:1–3 waaruit bleek dat de Heer de tempel aan-
vaardde? U kunt de inwijding van Salomo’s tempel verge-
lijken met de inwijding van de Kirtland-tempel. (Zie LV 10.)

‘Al onze inspanningen om het evangelie te verkondigen,
de heiligen te vervolmaken en de doden te verlossen,
voeren ons naar de heilige tempel. De reden daarvoor is
dat de tempelverordeningen absoluut cruciaal zijn; bij het
ontbreken daarvan kunnen we niet in Gods tegenwoordig-
heid terugkeren. Ik moedig iedereen aan om waardig te
zijn de tempel te bezoeken of zich voor te bereiden op de
dag dat u dat heilige huis kunt betreden om uw verorde-
ningen en verbonden te ontvangen.’ (De Ster, januari 1995,
blz. 81–82.)

Als er cursisten zijn die weleens bij de inwijding van een
tempel zijn geweest, kunt u hen daar iets over laten vertellen.

2. Na de inwijding mag er niets onreins in de tempel komen.
Vraag de cursisten: Als er zoveel grote, geestelijke ervaringen
bij de tempelgang horen, waarom kan dan niet iedereen naar
de tempel gaan en van die Geest ontvangen? Waarom is een
tempelaanbeveling vereist? (Zie 1 Nephi 15:34; LV 97:15–17.)
Dit heeft ook te maken met de reden waarom we tempels
inwijden. Wijs erop dat Salomo en de Heer na de inwijding
van de tempel specifieke instructies aan het volk gaven, zodat
zij zouden begrijpen dat ze door de tempel niet automatisch
alle zegeningen zouden ontvangen. Laat de cursisten
1 Koningen 8:55–61 en 9:3–9 lezen en noteren welke raad het
volk over de tempel kreeg. Vraag: In hoeverre is dit te ver-
gelijken met de hedendaagse zegeningen van de tempel?
Wanneer krijgen wij bijvoorbeeld de zegeningen van de begif-
tiging? Of de zegeningen van het tempelhuwelijk? (Niet
alleen als we ze ontvangen, maar als we in overeenstemming
met de gesloten verbonden leven.)

Lees Leer en Verbonden 97:12–16 en geef uw getuigenis dat de
hedendaagse tempels het huis des Heren zijn.

Inleiding
Net als Saul en David begon koning Salomo zijn regerings-
periode met de belofte van grootsheid. (Zie de inleiding tot
1 Koningen 1–11 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 1.) Maar net als Saul en David keerde hij zich op latere
leeftijd van de Heer af. De afvalligheid van Salomo leidde ertoe
dat geheel Israël in zonde verviel en de bescherming van de
Heer kwijtraakte.

Na de dood van Salomo viel Israël uiteen en bereikte het nooit
meer het niveau van aanzien en macht dat het onder David en
Salomo had. Als u de hoofdstukken 11–16 bestudeert, let dan op
door welke verkeerde keuzen Salomo van de Heer afdwaalde.
Let ook op de invloed van de zonden van de koning op het volk
en het land.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij niet nederig op de Heer vertrouwen, kunnen we

falen ongeacht onze roepingen, talenten en zegeningen. 
(Zie 1 Koningen 11:6–26; zie ook 2 Nephi 32:9; LV 3:4.)

• We moeten rechtschapenen als leiders kiezen, omdat slechte
leiders ons tot zonde kunnen leiden. (Zie 1 Koningen 12:6–14,
25–33; 18:1–18; 22:1–29; zie ook LV 98:9–10.)

1 Koningen 11–16

1 Koningen 11–16
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Lesideeën
1 Koningen 11. Saul, David en Salomo begonnen
nederig en met veel talent en potentieel aan hun

regeringsperiode, maar zij keerden zich van de Heer af
en maakten hun potentieel niet waar. (25–35 minuten)

NB: Er is een tweede lesidee voor 1 Koningen 17–19. Ze kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Bespreek een gebeurtenis waarvan uw cursisten op de hoogte
zijn, waarbij alles aanvankelijk goed leek te gaan, maar uiteinde-
lijk verkeerd afliep, zoals een atleet die bijna won maar om de
een of andere reden toch verloor. Vraag de cursisten:

• Wat vonden jullie van die gebeurtenis?

• Lopen alle gebeurtenissen in ons leven slecht af?

• Lees 2 Nephi 2:27. Wat staat hier over de controle die wij
hebben over het resultaat van de gebeurtenissen in ons leven?

Laat de cursisten nadenken over de veranderingen die in het
leven van Saul en David plaatsvonden. Vraag:

• Welke mannen waren zij toen zij als koning werden
geroepen? (Zie 1 Samuël 9:2; 1 Samuël 16:7, 12–13;1 Koningen
3:3–10.)

• In welke opzichten veranderden zij aan het eind van hun
regeerperiode? (Zie 1 Samuël 15:22–26; 2 Samuël 12:7–12.)

Vertel dat voor Salomo, de zoon van David, hetzelfde gold.
Lees Deuteronomium 17:14–20 met de cursisten en laat hen
noteren welke waarschuwingen Mozes aan het toekomstige
Israël gaf. Laat hen 1 Koningen 10:14, 26–27; 11:3 lezen en
opzoeken in welke opzichten Salomo de waarschuwingen
van Mozes negeerde. Bespreek hoe Salomo zijn zonden had
kunnen vermijden.

Lees 1 Koningen 11:1–10 met de cursisten en bespreek waarom
Salomo buiten het verbond met buitenlandse vrouwen trouwde
en welke ernstige zonde daaruit voortkwam. Vraag: Wat waren
de tragische gevolgen van Sauls afvalligheid? (Zie 1 Koningen
11:14–43.)

Vraag de cursisten of zij nog weten wat de Heer tegen de
Israëlieten zei toen zij voor het eerst om een koning vroegen.
(Zie 1 Samuël 8.) Nu de cursisten iets meer weten over drie
slechte koningen, laat u hen zich voorstellen dat zij de schrijver
van 1 Koningen zijn en een samenvatting over de koningen
van Israël schrijven, die begint met: ‘Aldus zien wij’. Vraag de
cursisten wat zij hebben opgeschreven en bespreek wat zij
hebben geleerd van de fouten van Saul, David en Salomo.

1 Koningen 12. Eenvoudige beslissingen kunnen
ernstige gevolgen hebben, zelfs voor toekomstige
generaties. (20–30 minuten)

Zet de volgende uitspraak op het bord: Ons leven hangt aan
kleine scharnieren, net als de geschiedenis van verschillende landen.
Laat de cursisten zo mogelijk een scharnier zien en leg uit dat de
deur, als zo’n scharnier maar een beetje draait, ver open gaat.
Laat hen uitleggen waarom de uitspraak op het bord waar is
en laat hen voorbeelden geven van de manier waarop een kleine
beslissing grote invloed op de toekomst kan hebben. Vraag:

S  M  T  W  TH  F  S

• Door welke beslissingen is jullie leven of het leven van
anderen beïnvloed?

• Hoe hebben die beslissingen anderen beïnvloed?

Laat de cursisten een aantal ‘scharnieren’ opzoeken waardoor de
geschiedenis van Israël is beïnvloed als ze de beslissingen van
Rechabeam en Jerobeam bestuderen, en bespreken welke beslis-
singen zij hadden moeten nemen.

• Rechabeam: Lees 1 Koningen 12:1–24 en 14:21–31 en zoek op
welke beslissingen Rechabeam nam. Laat de cursisten zijn
beslissingen vergelijken met de manier waarop de Heer zijn
leiders in 1 Koningen 12:7; Matteüs 20:25–27; LV 50:26; 121:39
instrueerde. Vraag: Wat waren de gevolgen van Rechabeams
beslissingen?

• Jerobeam: Lees 1 Koningen 11:26–40 en 12:25–33; 14:1–20 en
zoek op welke beslissingen Rechabeam nam. Vraag: Welke
redenen gaf Jerobeam voor het feit dat hij Israël tot afgoderij
aanzette? (Zie 1 Koningen 12:28.) Vergelijk zijn redenen met
onze neiging om geboden die moeilijk lijken, te negeren.
Vraag de cursisten wat de gevaren van zo’n redenering zijn.
Behandel 1 Koningen 13; 2 Kronieken 11:13–17; en 1 Koningen
19:10 en vraag wat de resultaten van Jerobeams beslissingen
waren.

Doe het volgende om ervoor te zorgen dat de cursisten begrijpen
welke gevolgen de beslissingen van Rechabeam en Jerobeam op
de lange termijn hadden:

• Lees 1 Koningen 15:25–26; 16:2, 25–26, 30–31; 22:51–52;
2 Koningen 3:1–3; 10:29–31; 13:6, 11; 14:24; 15:9, 18, 24, 28 en
zoek een algemeen beginsel op. Vraag: Wat leren we van
het beginsel ‘wandelen in de weg van Jerobeam’ over
de gevolgen die bepaalde beslissingen op de lange termijn
kunnen hebben?

• Leg uit waarom de Babylonische en Assyrische verovering
van Israël en Juda het gevolg waren van hun goddeloosheid.
(Zie de afdelingen achtergrondinformatie D en G in Het Oude
Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 119–123, 245–247.)

Moedig de cursisten aan om de gevolgen van de beslissingen
van Rechabeam en Jerobeam te overwegen en na te denken over
de gevolgen van hun eigen, ogenschijnlijk kleine, beslissingen.

Inleiding
De profeet Elia wordt in 1 Koningen 17–22 geïntroduceerd. Hij
wekte de doden op, liet vuur uit de hemel komen, zorgde ervoor
dat het niet regende, zorgde voor een onuitputtelijke hoeveel-
heid meel in een pot en werd in een vurige wagen van de aarde
weggenomen. Door zijn aardse handelingen werd hij een van de
grootste helden in de geschiedenis van Israël. Door de manier
waarop hij van de aarde werd weggenomen, en door de profetie
in Maleachi 4:5–6, maakten de Joden plaats voor hem tijdens

1 Koningen 17–22

Het eerste boek Koningen
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ieder Pascha, in afwachting van zijn terugkeer. Hoewel de
meeste mensen dat niet weten, is Elia in 1836, tijdens het Pascha,
teruggekeerd, als vervulling van de profetie van Maleachi.
(Zie LV 110:13–16.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Door de macht van het geloof in Jezus Christus worden er

grote wonderen verricht. (Zie 1 Koningen 17:1–22; 18:31–39.)

• God is machtiger dan Satan en zijn volgelingen. 
(Zie 1 Koningen 18:19–39; zie ook Johannes 17:3.)

• Een van de manieren waarop God tot ons spreekt, is met
een ‘stille, zachte stem’. (Zie 1 Koningen 19:11–12; zie ook
1 Nephi 17:45; LV 85:6.)

Lesideeën
1 Koningen 17–19. Door de macht van het geloof in
Jezus Christus worden er grote wonderen verricht.

(40–50 minuten)

Zing met de klas ‘Nefi’s moed’ (Kinderliedjes, blz. 64), of een
gepaste lofzang waaruit de kracht van gelovige gehoorzaamheid
blijkt. Lees 1 Nephi 3:7 en bespreek in hoeverre dat zo’n enorme
uiting van geloof is.

Vertel dat in 1 Koningen 17 het verhaal staat van twee mensen
die bereid waren om ‘heen te gaan en te doen’ wat de Heer had
geboden en welke zegeningen zij door hun geloof ontvingen.
Laat hen in 1 Koningen 17 letten op de zinsneden ‘ging [ . . .]
heen en deed’ (vers 5, 15), ‘maakte [zich] gereed en ging’ (vers
10) en ‘ga’ (vers 13). Laat hen deze zinsneden markeren en de
kruisverwijzing 1 Nephi 3:7 bij deze zinsneden in de kantlijn van
hun Schriften zetten.

Lees en bespreek de drie kleinere verhalen in 1 Koningen 17,
in de verzen 1–7, 8–16 en 17–24. Vraag de cursisten wie in deze
verhalen geloof toonden en wat zij niet wisten toen zij heengingen
en gehoor aan de geboden van de Heer gaven. Bespreek dat de
gebeurtenissen in het derde verhaal afhankelijk waren van het
geloof in het tweede verhaal. Wijs erop dat we misschien niet
weten welke grote zegeningen we zullen mislopen als we niet in
geloof handelen.

1 Koningen 18 gaat over de kracht en de macht die uit geloof
voortkomen. U kunt een aantal cursisten de rollen laten lezen
van een verteller, Achab, Obadja, Elia, de priesters van Baäl,
het volk en de dienstknecht van Elia.

Vraag de cursisten:

• Wat kunnen we leren van de verschillende mensen en
voorbeelden in dit hoofdstuk over geloof?

• Wat wordt ons door de vraag van Achab in vers 17 duidelijk
over zijn geloof?

• Welke indruk kregen jullie van het geloof van Elia dat hij
toonde op de berg Karmel?

• Hoe reageerde het volk op de wonderbaarlijke gebeurte-
nissen?

• Lees 1 Koningen 19:1–3. Hoe reageerde Izebel?

S  M  T  W  TH  F  S

Zorg dat de cursisten begrijpen dat de stille, zachte stem van de
Geest ons getuigenis kan versterken en dat die alleen gehoord
kan worden als we nederig en gehoorzaam zijn.

1 Koningen 18. God is machtiger dan Satan en zijn
volgelingen. (20–30 minuten)

Laat de cursisten een emmer water, een stuk hout en een grote
steen zien. Vraag hen welk verhaal in het Oude Testament over
die drie voorwerpen gaat. Geef hun de aanwijzing dat de voor-
werpen allemaal ‘verteerd’ werden.

Lees met de klas het verhaal van Elia en de profeten van Baäl in
1 Koningen 18:17–40. Vraag:

• Waarom zei Achab dat Elia de oorzaak van de droogte in
Israël was? (Zie 1 Koningen 17:1.)

• Wie waren volgens Elia verantwoordelijk voor de droogte?
Waarom? (Zie 1 Koningen 18:18.)

Bespreek de grote macht die God aan Elia gaf om het niet meer
te laten regenen. Door zijn geloof in Jezus Christus en zijn recht-
schapenheid ontving Elia deze macht van God. In Helaman
10–11 staat hoe Nephi de verzegelbevoegdheid ontving en wat
die inhoudt. Vergelijk de eigenschappen van Nephi die door de
Heer geprezen werden met die van Elia. Zorg dat de cursisten
begrijpen dat onze profeet dezelfde verzegelbevoegdheid als Elia
heeft. (Zie LV 110:13–16; 132:7.)

Vraag:

• Wat bedoelde Elia in 1 Koningen 18:21 toen hij aan Israël
vroeg: ‘Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan?’

• Welke zijden bedoelde hij?

• Tussen welke twee zijden moeten wij in deze tijd kiezen?

• Hoe zijn die te vergelijken met Elia en de profeten van Baäl?
Welke zijde is talrijker? Welke zijde heeft de macht om te ver-
lossen? Welke zijde schept op, maar heeft geen verlossende
macht?

• Waarom zou Elia gewild hebben dat de afgodische priesters
op zijn uitdaging ingingen? (Zie vers 19, 22.)

• Waarom zou Elia hebben voorgesteld om vuur uit de hemel
te laten komen? (Zie vers 23–24.) (Zie de toelichting bij
1 Koningen 18:22–24 in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi, blz. 64.)

• Waarom gaf Elia de profeten van Baäl eerst de kans?

• Hoelang probeerden de profeten van Baäl antwoord van hun
God te krijgen? (Zie vers 26–29.)

• Waarom zou Elia water over zijn altaar hebben gegoten?
(Zie vers 33–35.)

• Waarom zou de Heer Elia met zoveel machtsvertoon hebben
geantwoord? (Zie vers 36–39.)

• Wat kunnen we daarvan leren over het volgen van de heden-
daagse profeten?

• In hoeverre is onze profeet met Elia te vergelijken? (Hij heeft
dezelfde verzegelbevoegdheid en de Heer zal zijn woorden
goedkeuren – ook als de wereld tegen hem gekeerd is.)

1 Koningen 17–22
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Misschien wilt u nog een voorbeeld aanhalen waaruit blijkt
dat wij de profeet moeten volgen door het verhaal van Josafat,
Achab en de profeet Micha in 1 Koningen 22 te lezen en te
bespreken. (Zie de toelichtingen bij 1 Koningen 22 in Het Oude
Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 67.)

1 Koningen 19. Wij moeten naar de influisteringen van de
Geest luisteren en daar gehoor aan geven. (20–25 minuten)

Laat een cursist de gebeurtenissen in 1 Koningen 18 samen-
vatten. Vraag:

• Hoe zouden jullie reageren als onze profeet zoiets zou doen?

• Vinden jullie dat dat een doelmatig zendingsmiddel is?

• Lees 1 Koningen 19:1–10. Waren er volgens Elia veel mensen
bekeerd door de gebeurtenissen op de berg Karmel?

• Waarom zouden de mensen zich niet oprecht bekeerd
hebben?

• Hoe vindt ware bekering plaats?

Bespreek dat de Geest het belangrijkste hulpmiddel is om een
getuigenis te ontvangen en te versterken. Laat de cursisten
1 Koningen 19:11–13 lezen. Zorg dat zij begrijpen dat ‘de stem’
een manifestatie van de Heilige Geest was. President Boyd
K. Packer heeft uitgelegd:

‘De stem van de Heilige Geest zul je meer voelen dan
horen. Die stem wordt ook wel een zachte stilte genoemd.
Hoewel we spreken over “luisteren” naar de influiste-
ringen van de Geest, zal iemand een geestelijke ingeving
eerder omschrijven met: “Ik had het gevoel dat (. . .)”

Bisschop Henry B. Eyring heeft als eerste raadgever in de Preside-
rende Bisschap gezegd:

Vraag de cursisten:

• Waardoor kunnen we afgeleid worden, zodat wij de stem
van de Heer niet goed kunnen horen?

• Wat kunnen we doen om ontvankelijker te zijn voor deze
stille, zachte stem?

Zorg dat de cursisten begrijpen dat we niet alleen moeten 
luisteren, maar ook moeten doen wat de Geest ons influistert.

‘Ik getuig tot u dat het een zachte stem is. Zij fluistert.
Zij schreeuwt niet. En daarom moeten wij innerlijk heel stil
zijn. Daarom is het wijs om te vasten als u wilt luisteren.
Daarom ook zult u het beste luisteren met uw gevoelens.
“Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschiede. Ik wil wat
u wilt.” Dan zal het lijken of de stille, zachte stem u door-
dringt, alsof zij uw gebeente doet beven. Maar vaker zal
uw hart in u branden, ook zacht, maar met een brandend
gevoel dat verheft en verzekert.’ (De Ster, juli 1991, blz. 64.)

‘Openbaring komt tot ons in de vorm van woorden die
wij meer voelen dan horen. Nephi zei tegen zijn morrende
broers, die bezoek van een engel hadden gehad: “Gij
waart gevoelloos geworden, zodat gij zijn woorden niet
hebt kunnen gevoelen.”’ (De Ster, januari 1995, blz. 54–55.)

Het eerste boek Koningen
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HET TWEEDE BOEK KONINGEN
Zoals in de inleiding van het boek 1 Koningen al staat aange-
geven, waren de boeken 1 en 2 Koningen in het Hebreeuws één
boek. In 2 Koningen staat een verslag van de verdeelde konink-
rijken Israël en Juda van ongeveer 850 v.C. tot 560 v.C. Het boek
gaat over de profeten Elia, Elisa en Jesaja en eindigt met het
tragische verslag van de verdelging van het noordelijke konink-
rijk Israël door de Assyriërs en het zuidelijke koninkrijk Juda
door de Babyloniërs. Deze verslagen van verdelging en gevan-
genschap waren een vervulling van de waarschuwingen van
Mozes (zie Deuteronomium 8:10–20) en Samuël (zie 1 Samuël
12:14–15, 24–25).

Zoek bij de studie van 2 Koningen op waarom het koninkrijk
Israël door de Assyriërs werd verslagen. Overweeg ook waarom
het koninkrijk Juda honderd jaar langer standhield dan Israël
hoewel het met dezelfde vijand te maken had. Zoek op waarom
Juda uiteindelijk door Babel werd verslagen en waardoor hun
verdelging voorkomen had kunnen worden.

Een volledige lijst met de koningen van Israël en Juda kan
nuttig zijn bij de studie van 2 Koningen. (Zie ‘De koningen en
de profeten van Israël en Juda’ (blz. 219–222) en de schema’s
in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, op blz. 39, 43, 47.)

Inleiding
Elia en Elisa waren opmerkelijke profeten die in een tijd werk-
zaam waren dat de koninkrijken Israël en Juda door en door
afgodisch waren. Zij hebben allebei grote wonderen verricht,
maar relatief weinig Israëlieten hebben tijdens hun bediening de
levende God aanvaard. Ongelovigen komen niet door wonderen
tot bekering; maar wonderen kunnen de gelovigen versterken.
(Zie LV 35:8–11; 63:7–12.)

Lees tijdens uw studie van 2 Koningen 1–13 wat de Israëlieten
van Elia en Elisa vonden. Overweeg waarom profeten in hun
eigen tijd vaak verworpen worden en waarom het voor ons zo
belangrijk is om naar de hedendaagse profeten te luisteren.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Profetieën van de Heer worden altijd vervuld. 

(Zie 2 Koningen 1:9–17; 4:14–17; 5:1–14; 7:1–2, 12–17; 8:1–15; 9;
zie ook LV 1:37–38.)

• Zij die geïnspireerde raad opvolgen, worden gezegend –
soms met een wonder. (Zie 2 Koningen 2:1–15; 4; 5:1–14; 6:1–7;
zie ook LV 21:1–9.)

• De Heer ‘bekleedt’ zijn uitverkoren dienstknechten met gezag
en macht. (Zie 2 Koningen 2:7–15.)

• Opgenomen mensen zijn personen die in het sterfelijk leven
zijn veranderd zodat zij tijdelijk niet aan lichamelijke pijn of

2 Koningen 1–13

de dood onderhevig zijn. Hun dood en opstanding zal in
een oogwenk plaatsvinden. (Zie 2 Koningen 2:11; zie ook
3 Nephi 28:4–9, 36–40.)

• Slechte leiders gaan hun eigen volk vaak voor in zonde. 
(Zie 2 Koningen 3:1–3; 10–13.)

• Macht in het priesterschap mag niet voor persoonlijk
gewin worden gebruikt. (Zie 2 Koningen 5:20–27; zie ook
1 Samuël 8:1–5.)

Lesideeën
2 Koningen 1–4. De Heer ‘bekleedt’ zijn uitverkoren
dienstknechten met gezag en macht. Met die macht en
dat gezag zijn zij in staat om machtige werken te
verrichten en ons door te geven wat de Heer van ons
verwacht. (50–55 minuten)

Laat een plaat van de president van de kerk zien en vraag de
cursisten of zij zich zorgen zullen maken over de toekomst van
de kerk als de profeet overlijdt. Lees het volgende getuigenis
voor van president Gordon B. Hinckley, die toen eerste raad-
gever in het Eerste Presidium was:

Vraag de cursisten hoe wij weten wie de volgende president
van de kerk zal worden. Leg uit dat na de dood van de profeet
Joseph Smith de Heer duidelijk aangaf wie Joseph Smith moest
opvolgen als president van de kerk. (Zie De geschiedenis van de
kerk in de volheid der tijden [Godsdienst 341–343], blz. 291–293.)
Als de president van de kerk overlijdt, wordt het senior-lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen de nieuwe profeet.

Laat de cursisten 2 Koningen 2:1–15 lezen en vertellen wat de
Heer deed om Elisa en de zoons van de profeten te laten weten
dat Elisa de opvolger van Elia zou zijn. Stel zo nodig de vol-
gende vragen:

• Wat bedoelde Elisa toen hij om een ‘dubbel deel’ van de geest
van Elia vroeg? (Zie Deuteronomium 21:17.)

• Waar was de mantel van Elia een symbool van? (Zie de toe-
lichting bij 2 Koningen 2:14 in Het Oude Testament: 1 Koningen
– Maleachi, blz. 69.)

• Waarom was het belangrijk om de zoons van de profeten te
laten zien: ‘De geest van Elia rust op Elisa’ (2 Koningen 2:15)?

Het leven van de profeten van weleer was vaak een voorafscha-
duwing van het leven en de zending van de Heiland. Behandel
de volgende wonderen van Elisa en laat de cursisten opzoeken
of dergelijke wonderen ook door Jezus Christus verricht werden:

‘Dit is het werk van God, onze eeuwige Vader, die leeft
en het heelal bestuurt. Het is het werk van de Heer Jezus
Christus, onze Heiland en Verlosser, de levende Zoon
van de levende God. Het is door goddelijk gezag op aarde
gevestigd, met een profeet en andere leiders, geroepen
door openbaring en gelouterd door vele jaren kerkwerk.
Het zal nooit vallen. Het zal slagen.’ (De Ster, januari 1993,
blz. 53.)
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• 2 Koningen 4:1–7 (olie vermeerderd; zie Johannes 2:1–11)

• 2 Koningen 4:18–37 (De zoon van de Sunamitische vrouw
opgewekt; zie Lucas 7:11–15; 8:41–42, 49–56; Johannes
11:1–44)

• 2 Koningen 4:42–44 (gerstebroden vermenigvuldigd;
zie Marcus 6:33–44; 8:1–9)

• 2 Koningen 5:1–14 (Naäman van melaatsheid genezen;
zie Marcus 1:40–45; Lucas 17:11–19)

• 2 Koningen 6:1–7 (drijvende bijl; zie Matteüs 14:22–33)

Zeg tegen de cursisten dat het leven van Elia en Elisa, behalve
de voorafschaduwingen van de bediening van de Heiland, een
voorafschaduwing was van een aantal werkzaamheden in de
kerk van de Heiland in de laatste dagen. Maak een kopie van het
volgende schema om te laten zien of als uitreikblad te gebruiken.
(Gedeeltelijk overgenomen uit het artikel ‘Elijah and Elisha’ in
de Ensign van maart 1988, blz. 24–28.) Laat cursisten om de beurt
een deel voorlezen en moedig hen aan om de teksten in hun
Schriften te markeren.

Elia en Elisa De kerk in de 
laatste dagen

Elia had de macht om de hemelen In 1836 stuurde de Heiland Elia 
te verzegelen of te openen. om de sleutels van de verzegel-  
(Zie 1 Koningen 17:1.) bevoegdheid in de kerk te 

herstellen. (Zie LV 110:13–16.)

De Heer stuurde raven om Tijdens deze wereldwijde
Elia tijdens een hongersnood geestelijke hongersnood, voedt  
te voeden. (Zie 1 Koningen 17:4.) de Heer zijn kerk door openbaring,

macht en zegeningen. 
(Zie, bijvoorbeeld, LV 110.)

Elia vermeerderde olie en meel Zij die de Heiland niet hebben 
om de weduwen en wezen te aanvaard, zijn geestelijk weduwe  
redden. (Zie 1 Koningen 17:9–16.) of wees – zij zijn afgesloten van 

Jezus Christus, de bruidegom, en
van onze hemelse Vader. Zij die
Jezus Christus en zijn evangelie
aanvaarden, krijgen de macht om
zoons en dochters van God te
worden en mede-erfgenamen van
Jezus Christus. (Zie Johannes 1:12;
Romeinen 8:16–17; LV 39:4.)

Zowel Elia als Elisa wekten   Door middel van zijn verzoening
mensen uit de dood op.  en opstanding zal Jezus Christus
(Zie 1 Koningen17:17–23;  alle mensen van de lichamelijke en
2 Koningen 4:14–37; 13:20–21.) geestelijke dood verlossen.  

(Zie 1 Korintiërs 15:21–22; Mosiah
16:7–8.) Hij riep ook profeten en
herstelde zijn kerk om iedereen uit te
nodigen tot Hem te komen en van de
geestelijke dood verlost te worden.
(Zie LV 1.)

Als de cursisten de symboliek in het leven van Elia en Elisa
inzien, vraag hen dan hoe de ‘mantel’ van gezag in deze laatste
dagen aan de uitverkoren dienstknechten van de Heer wordt
gegeven.

Aan een altaar op de berg Karmel In de laatste dagen herstelde Elia 
herinnerde Elia de Israëlieten de sleutels waardoor het 
aan de verbonden die zij met de hedendaagse Israël aan de altaars 
enige ware God hadden gesloten. in de tempel eeuwige verbonden 
(Zie 1 Koningen 18:19–39.) met de Heer kan sluiten.

(Zie LV 110:13–16.)

Elia riep vuur uit de hemel om de Bij de wederkomst zullen de 
goddelozen te verteren, maar goddelozen door vuur worden 
spaarde de mensen die nederig en verdelgd en zullen de recht- 
gehoorzaam waren. schapenen worden gespaard.
(Zie 2 Koningen 1:9–15.) (Zie 1 Nephi 22:17; Geschiedenis

van Joseph Smith 1:37.)

Elisa maakte het water van Jericho Ten tijde van de wederkomst van  
gezond zodat het niet langer  de Heiland zal deze wereld zijn  
de oorzaak was van sterfte of paradijselijke heerlijkheid  
onvruchtbare grond. terugkrijgen en zal zijn telestiale  
(2 Koningen 2:19–22). staat worden beëindigd.

(Zie Jesaja 11:6–9; Geloofs-
artikelen 1:10.)

Elia vermeerderde olie om de In Getsemane, wat ‘oliepers’ 
getrouwe weduwe en haar kinderen  betekent, en aan het kruis betaalde 
te redden, die hopeloos in de   Jezus Christus voor de zonden 
schulden zaten. (Zie 2 Koningen   van de hele mensheid om de
4:1–7.) getrouwen te bevrijden, omdat we

allemaal geestelijk hopeloos in de
schuld staan. (Zie Matteüs 20:28;
Mosiah 16:4–5.)

Elisa maakte giftige moes gezond  Jezus Christus herstelde zijn kerk  
en vermenigvuldigde brood voor op aarde. Een van de opdrachten 
honderd getrouwe mensen. van de herstelde kerk is het 
(Zie 2 Koningen 4:38–44.) evangelie van Jezus Christus, het

brood des levens, aan de hele
wereld verkondigen.
(Zie Johannes 6:33–35; LV 84:62.)

Naäman, een Arameeër, ging naar In het hedendaagse Israël ont- 
Elisa, de dienstknecht van de vangen alle mensen de verlossende 
God van Israël, en werd van zijn verordeningen van het evangelie 
melaatsheid genezen door zich in van de dienstknechten van God. 
de Jordaan te wassen. (Zie LV 22; Geloofsartikelen 1:5.)
(Zie 2 Koningen 5:1–14.)

Elisa verblindde de ogen van de De goddelozen zijn geestelijk blind, 
goddelozen en opende de ogen maar de rechtschapenen zien en 
van de getrouwen. begrijpen, waardoor zij gered
(Zie 2 Koningen 6:15–18.) worden. (Zie Matteüs 13:10–17.)

Het tweede boek Koningen
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2 Koningen 2:11. Elia werd in de hemel opgenomen zodat
hij later kon terugkeren om de sleutels van de verzegelbe-
voegdheid te herstellen. Opgenomen mensen ondergaan in
het sterfelijk leven een verandering, zodat zij tijdelijk niet
aan lichamelijke pijn of de dood onderhevig zijn. Maar die
verandering is niet hetzelfde als de verandering ten tijde
van de opstanding wanneer zij onsterfelijk worden.
(15–20 minuten)

Lees 3 Nephi 28:7–9, 36–40 en laat de cursisten een aantal ken-
merken van opgenomen mensen opzoeken. Zet ze op het bord.
Lees 2 Koningen 2:11 en zoek op wie er volgens die tekst werd
opgenomen. Vraag de cursisten waarom Elia volgens hen werd
opgenomen. (Zie de toelichting bij 2 Koningen 2:11 in Het Oude
Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 68–69.) Lees Maleachi
4:5–6; Matteüs 17:3; en Leer en Verbonden 110:11–16. Laat de cur-
sisten deze teksten als kruisverwijzingen bij 2 Koningen 2:11
zetten. Bespreek hoe Elia de profetie in Maleachi 4:5–6 vervulde.

2 Koningen 5. Mensen die geïnspireerde raad
opvolgen, krijgen grote zegeningen. (35–45 minuten)

Vraag:

• Wanneer is het absoluut noodzakelijk om aanwijzingen nauw-
keurig op te volgen? (Als je bijvoorbeeld een motor repareert,
een kaart leest of een moeilijk muziekstuk speelt.)

• Wat gebeurt er meestal als we de aanwijzingen niet opvolgen?

• Als je ongeneeslijk ziek was, en een profeet je instructies zou
geven om te genezen, zou je zijn instructies dan opvolgen?

• Wat zou er gebeuren als je zijn aanwijzingen als ongebruike-
lijk of vreemd zou afdoen?

Leg uit dat iemand in het Oude Testament een ervaring had met
de aanwijzingen van een profeet. Lees 2 Koningen 5:1–14 met de
cursisten en bespreek de volgende vragen:

• Welke rol speelde hoogmoed in de aanvankelijke weigering
van Naäman om zich in de Jordaan te baden? (Zie vers 11–12.)

• Hoe overtuigde de dienstknecht van Naäman hem om de
raad van Elisa op te volgen?

• Wat gebeurde er toen hij deed wat de profeet had gezegd?

Laat de cursisten Mosiah 3:19 lezen en bespreek of die tekst op
Naäman van toepassing is. Lees de volgende uitspraak voor van
ouderling Victor L. Brown, destijds een van de zeventigen:

Vraag:

• Op welke manier worden raadgevingen in onze tijd soms
weggeredeneerd?

• In hoeverre lijken ze dan op Naäman?

‘Naäman, zelf een hooggeplaatst persoon, was beledigd
dat Elisa hem een bode zond en zijn respect niet toonde
door zelf te komen. Daarbij was de simpele inhoud van de
boodschap een belediging voor hem. (. . .)

‘Naäman moest het geloof van een kind hebben en
gehoorzaam als een kind zijn voordat zijn huid weer rein
werd als van een kind.’ (De Ster, juli 1985, blz. 15.)

S  M  T  W  TH  F  S

• Wat wordt ons duidelijk uit het verhaal van Naäman en zijn
dienstknecht over de raad van profeten?

Geef iedere cursist een kopie van de volgende uitspraak van
ouderling Gordon B. Hinckley, destijds lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen was:

Zet Gehoorzaamheid is de eerste wet in de hemel op het bord en
laat een cursist de volgende uitspraak van ouderling Bruce
R. McConkie voorlezen:

Bespreek hoe belangrijk gehoorzaamheid is, ook als we niet
volledig begrijpen waarom God gehoorzaamheid van ons ver-
wacht. Herinner de cursisten eraan dat Abraham zijn zoon
moest offeren en dat de Israëlieten bloed van een lam aan hun
deurpost in Egypte moesten smeren. Vraag:

• Welke zegeningen kregen deze mensen voor hun gehoor-
zaamheid?

• Wat vragen de profeten in deze tijd van ons, waarvan
sommigen denken dat het onnodig of zinloos is?

• Welke zegeningen krijgen de mensen die dergelijke geboden
onderhouden?

Laat de cursisten in 2 Koningen 5:15–27 opzoeken wat Elia’s
dienstknecht Gechazi deed. (Zie de toelichting bij 2 Koningen
5:15–16, 20–26 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 82.) Vraag:

• Waarom werd Gechazi gestraft?

• Wat leren we van dit verhaal over de reden dat de ware
dienstknechten van de Heer zijn werk verrichten?
(Zie 2 Nephi 26:29–31.)

2 Koningen 6:1–23. De Heer is bezorgd over de hoop en de
angst van al zijn kinderen, en Hij zal de nodige hulp geven
om zijn doel te bereiken. (15–30 minuten)

Laat de cursisten opgave A onder 2 Koningen 6–7 in hun gids
voor de cursist maken, en bespreek hun antwoorden. Overweeg
bij de behandeling van 2 Koningen 6:1–7 de volgende vragen:

• Waarom was de bijl zo belangrijk voor de man die hem
verloren had?

‘Gehoorzaamheid is de eerste wet in de hemel. Alle voor-
uitgang, volmaking, heil en godsvrucht, alles wat goed,
rechtschapen en waar is, alle goede dingen zijn bestemd
voor hen die de wetten naleven van Hem, die eeuwig is.
Er is in de eeuwigheid niets belangrijker dan het onder-
houden van de geboden van God.’ (The Promised Messiah,
blz. 126.)

‘Laat hoogmoed u niet in de weg staan. De weg van het
evangelie is eenvoudig. Sommige vereisten lijken mis-
schien simpel en onnodig. Maar verwerp ze niet. Wees
nederig en gehoorzaam. Ik beloof dat de resultaten
geweldig en bevredigend zullen zijn.’ (Conference Report,
oktober 1976, blz. 143; of Ensign, november 1976, blz. 96.)

2 Koningen 1–13
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• Waarom zou Elisa de macht van God hebben gebruikt om de
bijl terug te krijgen? (Zie de toelichting bij 2 Koningen 6:1–7 in
Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 82.)

U kunt eventueel vertellen wanneer de Heer u heeft geholpen
met problemen die niet erg belangrijk voor anderen waren maar
wel erg belangrijk voor u. (Vergeet niet dat u alleen over heilige
ervaringen mag vertellen als de klas daar geestelijk op voor-
bereid is.) Laat de cursisten iets vertellen over soortgelijke erva-
ringen die zij hebben gehad. Lees de volgende uitspraak voor
van president George Q. Cannon, voormalig eerste raadgever in
het Eerste Presidium:

Vraag tijdens de behandeling van 2 Koningen 6:8–23 hoe we
de zinsnede ‘zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen
zijn’ (vers 16) in onze tijd kunnen toepassen. Lees Leer en Ver-
bonden 38:7; 84:88 en het volgende getuigenis van ouderling
Neal A. Maxwell voor:

Vraag de cursisten wat ouderling Maxwell volgens hen bedoelde
toen hij zei dat wij ‘geestelijk geworteld’ moeten zijn en hoe we
dat kunnen verwezenlijken.

2 Koningen 6–13. Slechte leiders gaan hun eigen volk vaak
voor in zonde. Zowel Israël als Juda ondergingen veel leed
door goddeloze koningen. (15–20 minuten)

Zet het volgende schema op het bord, een poster of een transpa-
rant voor een overheadprojector. Zorg dat er twintig lege regels
zijn zodat er tijdens de studie van 2 Koningen informatie kan

‘In deze tijden van opschudding, oproer, onrust, spanning
en opstand bezwijkt het hart van velen. (Zie LV 45:26;
88:91.) Anderen worden ernstig beproefd en zullen in hun
wanhoop troost zoeken bij zieners, net als de jongeman
die de profeet Elia benaderde toen Israël was omsingeld:
“Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen?” Het antwoord
van de hedendaagse profeten zal hetzelfde luiden:
“Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij,
die bij hen zijn.” Als we eenmaal geestelijk geworteld zijn,
kunnen we dat soort rekenkunde begrijpen. Alleen dan
zullen onze ogen worden geopend, net als die van de jon-
geman.’ (We Will Prove Them Herewith, blz. 19.)

‘Als nederige mensen hebben we soms het gevoel dat
we waardeloos zijn, maar we zijn niet zo waardeloos als
we denken. Op eenieder van ons is de liefde van God
uitgestort. Hij zorgt voor eenieder van ons en behandelt
ons liefdevol. Hij wil ons allemaal verlossen en verschaft
ons ook de middelen daarvoor. Hij geeft zijn engelen
de opdracht om voor ons te zorgen. In onze ogen en in
de ogen van anderen zijn we misschien onbelangrijk en
waardeloos, maar de waarheid blijft bestaan dat wij
kinderen van God zijn, en dat zijn engelen – onzichtbare
wezens met macht en gezag – daadwerkelijk voor ons
zorgen en ons beschermen.’ (Gospel Truth: Discourses and
Writings of President George Q. Cannon, Jerreld L. Newquist,
2 delen [1974], deel 1, blz. 2.)

worden toegevoegd. Dit schema kan tijdens de studie van
2 Koningen gemakkelijk worden aangepast. (Zie het lesidee voor
2 Koningen 14–19 en 2 Koningen 20–25.)

Deel de klas op in zeven groepjes en wijs iedere groep een van
de volgende koningen toe. Geef ze tien minuten de tijd om
de teksten over hun koning te lezen, zich voor te bereiden en een
voordracht van één minuut over het leven van die koning te
houden. Laat hen dan informatie over hun koning in het schema
zetten. (Een volledig lijst met de koningen van Israël en Juda
kunt u vinden in ‘De koningen en de profeten van Israël en
Juda’, blz. 219–222, en Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 47.)

• Joram (zie 2 Koningen 8:16–24)

• Achazja (zie 2 Koningen 8:25–29; 9:27–29)

• Jehu (zie 2 Koningen 9:1–10:36)

• Atalja (zie 2 Koningen 11)

• Joas (zie 2 Koningen 12)

• Joachaz (zie 2 Koningen 13:1–9)

• Joas (zie 2 Koningen 13:10–25)

Lees Mosiah 29:16–18 en bespreek de invloed van een
goddeloze koning ten opzichte van die van een rechtschapen
koning. Vraag de cursisten:

• Onder welke koning zouden jullie in Israël hebben willen
wonen? En in Juda? Waarom?

• Welke informatie in 2 Koningen 6–13 is belangrijk of nuttig
voor onze tijd?

• Hoe kunnen wij onze leiders in de kerk steunen? 
(Zie LV 107:22.)

Inleiding
Mozes sprak gedetailleerd over de zegeningen en straffen die
de Israëlieten zouden ontvangen, afhankelijk van de naleving
van hun verbonden (zie Deuteronomium 28), en Samuël waar-
schuwde voor de verwoestingen die door de slechte koningen
zouden plaatsvinden (zie 1 Samuël 8). In 1 Koningen en in

2 Koningen 14–25

Koningen
van
Israël

Goddeloos 
of getrouw?

Teksten Koningen 
van Juda

Goddeloos 
of getrouw?

Teksten
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eerdere hoofdstukken van 2 Koningen staat dat God geduldig
was in zijn oordeel en het volk en hun koningen herhaaldelijk de
kans gaf om zich te bekeren. In de laatste hoofdstukken van
2 Koningen staan de tragische gevolgen die het koninkrijk Israël
door Assur moest ondergaan en het koninkrijk Juda door Babel,
omdat het volk en hun koningen niet naar de raad van de pro-
feten wilden luisteren.

Zelfs terwijl de oordelen van God over ieder land werden uitge-
stort, bood Hij de mensen nog de kans om zich te bekeren.
(Zie Ezechiël 18:30–32.) Sommigen accepteerden de uitnodiging
(zie 1 Nephi 1:20–2:3), maar de meeste mensen verwierpen de
Heer en zijn zegeningen.

Veel profeten uit het Oude Testament leefden in de periode
van 2 Koningen 14–25, zoals Jona, Amos, Hosea, Jesaja, Micha,
Sefanja, Nahum, Habakuk en Jeremia.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen zonden, maar

soms lijden zij onder de zonden van anderen. (Zie 2 Koningen
14:6; 24:2–4; zie ook Geloofsartikelen 1:2.)

• Afvallige landen verliezen de bescherming van de Heer.
(Zie 2 Koningen 15:19–31; 17:3–23; 24:1–4; 25:4–7; zie ook
Ether 2:8.)

• Afgoderij is een ernstige zonde. (Zie 2 Koningen 17:7–12; 21;
zie ook Exodus 20:1–6.)

• Als wij de raad van de Heer en zijn profeten verwerpen,
zullen wij in gevangenschap terechtkomen en van de Heer
worden afgesneden. (Zie 2 Koningen 17:6–8; 24:20; zie ook
Mozes 4:3–4.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 19, ‘Ooggetuigenverslag
rond zeshonderd jaar voor Christus’, kan gebruikt worden

om de historisch achtergrond van de periode rond 600 v.C. –
2 Koningen 24–25 – te behandelen. (Zie Videolessen: Oude Testa-
ment voor lesideeën).

2 Koningen 14–19. Door de goddeloosheid en de afval werd
het koninkrijk Israël niet meer door de Heer beschermd.
Het koninkrijk Juda werd op wonderbaarlijke wijze gered
en bleef vrij. (45–60 minuten)

NB: Dit idee kan gebruikt worden als voortzetting van het
lesidee voor 2 Koningen 6–13.

Zie de instructies voor het schema in het lesidee voor 2 Koningen
6–13 (blz. 140) en wijs de groepen de volgende koningen toe:

• Amasja (zie 2 Koningen 14:1–22)

• Jerobeam II (zie 2 Koningen 14:23–29)

• Azarja (zie 2 Koningen 15:1–7)

• Zekarja (zie 2 Koningen 15:8–12)

• Sallum (zie 2 Koningen 15:13–15)

• Menachem (zie 2 Koningen 15:16–22)

• Pekachja (zie 2 Koningen 15:23–26)

• Pekach (zie 2 Koningen 15:27–31)

• Jotam (zie 2 Koningen 15:32–38)

• Achaz (zie 2 Koningen 16)

• Hosea (zie 2 Koningen 17:1–6)

• Hizkia (zie 2 Koningen 18:1–7)

Als ze hun teksten bestudeerd hebben, laat u iedere groep iets
over hun koning in het schema zetten.

Behandel de profetie van Mozes over de Israëlieten in Deutero-
nomium 28:1–26, vooral de verzen 1 en 15. Vraag de cursisten
wat de Israëlieten moesten doen om de zegen en de bescherming
van de Heer te ontvangen.

Verwijs naar het schema met de koningen van Israël en Juda
en laat de cursisten het aantal rechtschapen koningen in ieder
koninkrijk tellen. Lees 2 Koningen 17:1–23 met hen en bespreek
wat we uit die teksten kunnen leren over de reden dat Israël
door Assur werd ingenomen. (Zie achtergrondinformatie D en
de toelichtingen bij 2 Koningen 17 in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi, blz. 119–123, 134–135.)

Vergelijk de goddeloze koningen van Israël met de iets recht-
schapener koningen van Juda. Laat de cursisten 2 Koningen
18:1–7 lezen en vertellen wat koning Hizkia van Juda deed in
de tijd dat Israël door het volk van Assur werd verwoest.

Besluit aan de hand van de toelichtingen bij 2 Koningen 18–19
in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi (blz. 135–137)
wat u de cursisten uit die hoofdstukken wilt laten lezen.
U kunt 2 Koningen 18 samenvatten, maar het is verstandig om
2 Koningen 19:1–7, 32–37 met de cursisten te lezen, en te
bespreken hoe de Heer Juda van het volk van Assur verloste
en waarom.

Vraag de cursisten:

• Wat kunnen we leren van de verwoesting van het noordelijke
koninkrijk Israël en het verlies van de tien stammen?

• Hoe kunnen we de houding en de oogmerken van Satan ten
opzichte van ons vergelijken met die van Assur ten opzichte
van Israël?

Laat de cursisten 2 Nephi 1:13–16; 2:27; Helaman 3:27–30; 5:12
lezen en vertellen wat de Heer ons heeft geadviseerd opdat
we niet door Satan gevangen worden genomen. Bespreek wat
het betekent om ‘zich op het woord van God’ te verlaten?
(Helaman 3:29.) U kunt eventueel ervaringen uit uw leven ver-
tellen waaruit de vreugde en de gemoedsrust blijkt die wij ont-
vangen als wij ons leven op het fundament van Jezus Christus,
Jehova, de God van het Oude Testament, bouwen.

2 Koningen 20–25. Rechtschapenheid is niet het gevolg
van een enkele handeling. Het is onderdeel van onze levens-
lange taak om goede keuzen te doen. (45–60 minuten)

Zet op het bord de naam van een bekend persoon uit de
Schriften die erom bekendstaat dat hij verkeerde keuzen deed.
Vraag de cursisten:

• Denken jullie dat die persoon ooit iets vriendelijks heeft
gedaan of een goede daad heeft verricht? (Waarschijnlijk wel.)

• Waarom staan zij dan bekend als goddeloos en niet als goed?

2 Koningen 14–25
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• Wat verwacht de Heer nog meer van ons, behalve af en toe
een goede daad? (Zie LV 14:7.)

Bespreek met de cursisten hoe het koninkrijk Juda uit de handen
van Assur werd bevrijd. (Zie 2 Koningen 19:32–37.) Vraag:

• Waarom werd Juda verlost terwijl Israël werd veroverd?
(Zie 2 Koningen 19:32–37.)

• Kreeg Juda een garantie voor eeuwige bescherming? Waarom
wel of niet?

• Waarom was het belangrijk dat het volk van Juda zich tegen
slechtheid bleef beschermen?

Zie het schema in het lesidee voor 2 Koningen 6–13 (blz. 140)
en 2 Koningen 14–19 en wijs groepen cursisten de volgende
koningen toe:

• Manasse (zie 2 Koningen 21:1–18)

• Amon (zie 2 Koningen 21:19–26)

• Josia (zie 2 Koningen 22:1–23:30)

• Joachaz (zie 2 Koningen 23:31–33)

• Jojakim, of Eljakim (zie 2 Koningen 23:34–24:7)

• Jojakin (zie 2 Koningen 24:8–17)

• Sedekia, of Mattanja (zie 2 Koningen 24:17–25:21)

Als ze hun teksten bestudeerd hebben, laat u iedere groep iets
over hun koning in het schema zetten. Vraag:

• Wat valt jullie op aan de koningen van Juda na Josia, dat te
vergelijken is met de laatste paar koningen van Israël?

• Wat zou het lot van Juda zijn toen het net zo goddeloos werd
als Israël?

Lees 2 Koningen 25:1–21 en bespreek wat er uiteindelijk met het
koninkrijk Juda gebeurde. (Zie ook de toelichting bij 2 Koningen
24–25 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 215–217.)
Lees 1 Nephi 1:4 en vraag:

• Hoe probeerde de Heer Juda te redden?

• Wie waren de profeten die in die tijd in Jeruzalem predikten?
(Jeremia, Sefanja, Obadja, Nahum, Habakuk, Ezechiël en
Lehi.)

• Hoe reageerden de koningen en het volk van Juda op de
profeten? (Zie Jeremia 20:1–2; 1 Nephi 1:19–20.)

• Waarvoor hebben de profeten van de Heer ons in deze tijd
gewaarschuwd?

• In welke opzichten is de manier waarop de mensen in deze
tijd de leringen van de profeten veronachtzamen, te verge-
lijken met de manier waarop het volk van Juda op de profeten
reageerde?

• Hoe behoren we op de boodschappen van de hedendaagse
profeten te reageren?

• Wat zullen de gevolgen zijn als we de profeten negeren?
(Zie Ether 2:10–11; LV 1:1–17.)

Behandel de volgende vragen en teksten en vergelijk onze tijd
met die van het koninkrijk Juda:

• Met welke bedreigingen hebben wij in deze tijd te maken?
(Zie LV 1:35.)

• Waarom zal de toorn van de Heer in de laatste dagen worden
opgewekt? (Zie 1 Nephi 22:16; LV 133:48–51.)

• Wat is de enige hoop die de wereld heeft om te overleven?
(Zie 1 Nephi 22:17–19, 22; LV 1:36; 133:52; Mozes 7:61–62.)

• Wat zal bepalen of wij in staat zijn om deze tijden veilig te
doorstaan? (Zie LV 1:14, 38; 56:14; 84:36; 90:5; 108:1; 121:16–21.)

2 Koningen 22:3–23:3. De Schriften hebben de kracht om
ons te veranderen, als wij dat toestaan. (15–25 minuten)

Laat de cursisten het antwoord op de volgende vragen
opschrijven. Zeg dat hun antwoorden voor eigen gebruik zijn
en dat de anderen die niet hoeven te zien.

1. Waar bewaar je thuis je Schriften?

2. Hoe vaak lezen jullie in de Schriften?

3. Op een schaal van 1 (laagste) tot 10 (hoogste):

a. Hoe goed ga je met je Schriften om – zoals ze zorgvuldig
markeren, ze netjes opbergen en voorzichtig de bladzijden
omslaan?

b. Hoeveel zou je leven worden beïnvloed als je Schriften
kwijt zouden raken, gestolen of beschadigd zouden
worden?

4. Noem iemand die zijn of haar Schriften oprecht waardeert en
eerbiedigt.

5. Wat vind je ervan als je ziet dat iemand de Schriften oneer-
biedig behandelt?

Lees 2 Koningen 22:3–7 en zoek op wat er volgens koning
Josia gedaan moest worden. Lees de verzen 8–10 en zoek op
wat de hogepriester ontdekte toen ze aan het werk waren.
Vraag de cursisten:

• Wat wordt er in deze verzen geopenbaard over het belang
van de Schriften voor het volk?

• Hoe vaak zouden ze die gelezen hebben?

• Hoe reageerde Josia toen hij de Schriften las? (Zie vers 11–13.)

• Waarom zou hij op die manier gereageerd hebben?

Laat de cursisten 2 Koningen 23:1–25 lezen. Bespreek welke
invloed de Schriften op het leven van Josia hadden. Zorg dat
zij begrijpen welke invloed de Schriften in onze tijd kunnen
hebben door de volgende uitspraken te lezen:

President Ezra Taft Benson heeft gezegd:

‘Vaak doen we er veel aan om de statistieken van onze
ringen te verbeteren. We werken ijverig aan een hoger per-
centage aanwezigen in de avondmaalsdienst. We werken
hard om meer jongemannen op zending te krijgen.
We streven naar meer tempelhuwelijken. Dat zijn allemaal
prijzenswaardige en belangrijke inspanningen voor de
groei van het koninkrijk. Maar wanneer personen en
gezinnen zich geregeld en consequent in de Schriften ver-
diepen, zullen de andere gebieden van activiteit vanzelf 
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Ouderling L. Lionel Kendrick, lid van de Zeventig, heeft gezegd:

‘De Schriften moeten uiterst belangrijk zijn in ons leven.
Of wij de spanningen van onze maatschappij en de verlei-
dingen van onze tijd geestelijk zullen overleven, hangt
grotendeels af van de kracht die wij zullen krijgen als we
de Schriften bestuderen en naar de woorden van de pro-
feten, zieners en openbaarders luisteren.

volgen. Getuigenissen zullen toenemen. Toewijding
zal worden versterkt. Gezinnen zullen gesterkt worden.
En er zal persoonlijke openbaring gegeven worden.’
(‘The Power of the Word’, Ensign, mei 1986, blz. 81.)

Vraag de cursisten in welk opzicht Josia de meeste indruk op hen
gemaakt heeft. Bespreek de antwoorden op de vragen aan het
begin van dit lesidee waarvan u denkt dat die herhaald kunnen
worden. Vraag: Welke invloed hebben de Schriften in jullie
leven? Lees 2 Timoteüs 3:15–17; 1 Nephi 15:23–24; 2 Nephi 32:3;
Alma 31:5; 37:38, 43–45; en Helaman 3:29–30 om duidelijk te
maken welke invloed de Schriften in ons leven kunnen hebben.

‘Zowel het individu als naties komen om zonder de
Schriften. Het geestelijk voedsel dat de Schriften onze
geest bieden, is net zo belangrijk als fysiek voedsel
voor ons lichaam.’ (De Ster, juli 1993, blz. 13.)
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Inleiding
De boeken 1 en 2 Kronieken vormden oorspronkelijk één boek,
maar vanaf de tijd van de Griekse vertaling zijn ze als twee
boeken opgenomen. Ze werden voltooid nadat Kores toestem-
ming gaf om de Joden terug te laten keren uit hun gevangen-
schap in Babel (ongeveer 538 v.C.) en zijn, gedeeltelijk, een
vervolg op de geschiedenis in de boeken Samuël en Koningen.
Het is niet duidelijk wie het boek Kronieken geschreven heeft.
De boeken Ezra en Nehemia zijn het historische vervolg van de
Kronieken.

Het doel van de Kronieken was de terugkerende Joden te herin-
neren aan hun relatie met de Heer en het voormalige koninkrijk
Israël. Door de geslachtsregisters in 1 Kronieken 1–9 en het
verslag van het succes van het koninkrijk van David in 1 Kro-
nieken 10–29 werd Israël eraan herinnerd dat de hand van de
Heer zijn volk leidde.

Bijna de helft van de informatie in Kronieken is uit de boeken
Samuël en Koningen overgenomen, maar de schrijver heeft
alleen die informatie gebruikt waardoor het volk zich volgens
hem als Gods uitverkoren volk zou beschouwen. Bijna alles dat
hen van dat imago kon afleiden, zoals de zonde van David ten
opzichte van Uria en de opstand van Absalom, werd wegge-
laten. In 2 Kronieken 1–9 legt de schrijver nadruk op de heerlijk-
heid van de tempel van Salomo en het belang van aanbidding in
de tempel. Er staat niets in over de buitenlandse vrouwen van
Salomo of zijn overspel.

Uit de geschiedenis van de koningen van Juda, voornamelijk in
2 Kronieken 10–32, blijkt dat een koning of zelfs een tempel geen
garantie waren voor bescherming en zegeningen van God. Alleen
als de koning en het volk gehoorzaam waren aan Gods wetten,
werden de beloften van het verbond van Abraham verwezenlijkt.

De terugkerende bannelingen kregen geen onafhankelijke natie
met een eigen koning. Ze vielen nog steeds onder het bewind
van Perzië. Voor de Joden die terugkeerden, was het belangrijk
dat zij tempelwerk en gehoorzaamheid aan de wet als belang-
rijkste bronnen van goddelijke zegeningen beschouwden.
Daardoor kon Israël genezen worden van een zonde die hen al
vanaf hun bevrijding uit Egypte geteisterd had. Na hun balling-
schap heeft Israël zich nooit meer aan heidense afgoderij over-
gegeven. Na verloop van tijd hebben ze zich echter wel aan
een andere soort afgoderij overgegeven. De ‘wet’ zelf werd zo
belangrijk voor sommige Joden dat ze in de tijd van de Heiland
de ‘wet’ belangrijker vonden dan de wetgever, Jezus Christus.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De profeten van de Heer moedigen ons herhaaldelijk aan om

het evangelie na te leven. (Zie 1 Kronieken 1–29.)

1 Kronieken 1–29
• Wij zijn hier op aarde om de Heer te leren liefhebben, gehoor-

zamen en dienen. Daarom moeten wij:

a. Ons bekeren, moedig zijn in rechtschapenheid en op de
Heer vertrouwen. (Zie 1 Kronieken 5:18–26; 10:13–14; 28:20;
zie ook 2 Kronieken 20:14–17; Alma 53:20–21.)

b. God voortdurend bedanken en loven voor alles wat Hij ons
geeft en voor ons doet. (Zie 1 Kronieken 16:7–19, 23–36;
zie ook Ezra 3:10–11; LV 59:7.)

c. Met geheel ons hart en verstand op zoek gaan naar de
Heer. (Zie 1 Kronieken 28:9; zie ook 2 Kronieken 7:14;
15:12–15.)

• In de Bijbel staat niet alles wat de Heer aan zijn profeten
geopenbaard heeft. (Zie 1 Kronieken 29:29; zie ook 
2 Kronieken 9:29; 12:15.)

Lesideeën
1 Kronieken 1–29. De profeten van de Heer moedigen
ons herhaaldelijk aan om het evangelie na te leven.
(15–20 minuten)

Zet op het bord: oefening baart kunst en vraag de cursisten of ze
het daarmee eens zijn. Zet daaronder: de juiste beginselen toepassen
leidt tot volmaaktheid en vraag welke uitspraak meer waarheid
bevat en waarom. (We kunnen niet volmaakt worden als we de
verkeerde beginselen toepassen.) Leg uit dat we aan de hand van
de tweede uitspraak kunnen begrijpen waarom onze leiders ons
herhaaldelijk over dezelfde onderwerpen raad geven. Laat de
cursisten een aantal onderwerpen opnoemen waar onze leiders
vaak over spreken. Vraag hun waarom die beginselen volgens
hen zo vaak behandeld worden.

Zeg dat sommige mensen zich afvragen waarom de schrijver van
1 en 2 Kronieken zoveel beginselen herhaalt die al eerder in het
Oude Testament zijn behandeld. Leg uit dat hij veel materiaal uit
andere boeken heeft gehaald, voornamelijk uit de boeken Samuël
en Koningen. Hieronder staat een tabel waarin de corresponde-
rende gedeelten gevonden en vergeleken kunnen worden.

1 Kronieken Gebeurtenis Overeen-
komsten  

1:1–4 De generaties van Genesis 5:1–32
Adam tot Jafet

1:5–28 De generaties van Genesis 10:2–31; 
Jafet tot Abraham 11:10–26

1:29–31 Het nageslacht van Ismaël Genesis 25:12–16

1:32–33 De zoons van Ketura Genesis 25:1–4

1:34–54 Het nageslacht van Esau Genesis 36:10–43

2:1–2 De zoons van Israël (Jakob) Genesis 35:22–26

2:3–17 Het nageslacht van Juda Genesis 38:2–7, 
Ruth 4:18–22; 
Matteüs 1:3–6
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Kies gebeurtenissen uit het schema en laat de cursisten die ver-
gelijken met de corresponderende gedeelten, en laat hen over-
eenkomsten en verschillen opzoeken. Het schema kan voor
iedere cursist gekopieerd worden of op een poster worden gezet.

Om de herhaling van evangeliebeginselen verder te illustreren
kunt u met de cursisten Matteüs 5:3–12 en 3 Nephi 12:3–12 met
elkaar vergelijken. Vraag waarom de Heer zijn zaligsprekingen
volgens hen in 3 Nephi herhaalde. Lees Geschiedenis van Joseph

1 Kronieken Gebeurtenis Overeen-
komsten  

3:1–9 De zoons van David 2 Samuël 3:2–5;
5:14–16

4:24–33 Het nageslacht van Simeon Jozua 19:1–9

5:3 De zoons van Ruben Genesis 46:9

5:23–26 De Israëlieten verloochenen 2 Koningen 15:19–31; 
de Heer en worden 17:6–18
gevangengenomen

6:54–81 Levitische steden Jozua 21:3–39

9:1–18 Inwoners van Jeruzalem Nehemia 11:3–19

10:1–12 De Filistijnen verslaan Israël; 1 Samuël 31; 
Saul sterft 2 Samuël 1:4–12

11:1–9 David wordt tot koning gezalfd 2 Samuël 5:1–10

11:10–41 Davids helden 2 Samuël 23:8–39

13 David haalt de ark uit 2 Samuël 6:1–11
Kirjat-Jearim

14 David verslaat de Filistijnen 2 Samuël 5:11–25

15:25–16:3 De ark wordt naar 2 Samuël 6:12–19
Jeruzalem gebracht

16:8–22 Davids lofzang Psalmen 105:1–15

16:23–33 David looft de Heer Psalmen 96

17 David belooft een huis 2 Samuël 7
des Heren te bouwen

18 De vijanden van Israël 2 Samuël 8
worden verslagen

19 De Ammonieten mishandelen  2 Samuël 10
de boodschappers van David

20 Israël verslaat de 2 Samuël 11:1; 
Ammonieten en de Filistijnen 12:29–31; 21:15–22

21 David houdt een 2 Samuël 24
volkstelling

29:26–30 Davids dood 1 Koningen 2:10–12

Smith 1:45–49 en bespreek waarom Moroni zijn boodschap in
zo’n korte tijd vier keer herhaalde. Zorg dat de cursisten
begrijpen dat herhaling van goede beginselen ons er niet alleen
aan herinnert hoe wij moeten leven, maar ook een hulpmiddel
is om nieuwe leden van de kerk en nieuwe generaties leden die
belangrijke beginselen bij te brengen.

1 Kronieken 5:18–26. Wij moeten ons bekeren, moedig
zijn in rechtschapenheid en op de Heer vertrouwen.
(20–25 minuten)

Bespreek met de cursisten wat we moeten doen om de volledige
zegeningen van de verzoening van Jezus Christus te ontvangen.
Laat hen in 1 Samuël 8:1–20 en 12:14–25 opzoeken waarom Israël
een koning wilde en wat Samuël profeteerde over de regering
van een koning. Bespreek voorbeelden uit het leven van Saul,
David en Salomo waaruit de waarheid van Samuëls profetieën
blijkt. Bespreek wat informatie uit de inleiding tot 1 Kronieken
1–29 zodat de cursisten begrijpen dat de teruggekeerde Joden
geen koning meer hadden om op te vertrouwen.

Laat de cursisten 1 Kronieken 5:18–26 lezen en bespreken
waardoor het succes of de mislukking van Israël ten opzichte
van haar vijanden werd bepaald. Laat andere teksten opzoeken
waaruit blijkt dat wij gehoorzaam moeten zijn en op de Heer
moeten vertrouwen. Gebruik informatie uit de inleiding om uit
te leggen wat er met de Joodse eredienst gebeurde toen zij uit
Babel terugkeerden. Vraag waar sommige mensen tegenwoordig
op vertrouwen, in plaats van op de Heer. Lees Alma 36:3 en
vraag hoe we er beter voor zouden staan als we de Heer volle-
diger zouden vertrouwen en gehoorzamen.

1 Kronieken 29:29. In de Bijbel staat niet alles wat
de Heer aan zijn profeten geopenbaard heeft.

Door middel van zijn uitverkoren profeten openbaart Hij in
alle bedelingen zijn wil aan zijn kinderen. (20–25 minuten)

NB: In de lesideeën voor het boek Ezra is een tweede lesidee
voor deze week te vinden.

Zet op het bord: Natan 2:7–8 en Gad 7:16. Laat de cursisten
deze teksten opzoeken. Als de cursisten merken dat deze boeken
niet in de Bijbel staan, laat hen dan 1 Kronieken 29:29 lezen om
erachter te komen dat deze boeken wel bestaan hebben.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat veel mensen denken dat de
Bijbel het volledige woord van God bevat en dat we geen heden-
daagse Schriftuur nodig hebben. Vraag hen wat ze tot nu toe
door hun studie van het Oude Testament hebben geleerd over
hoe en waarom onze hemelse Vader met zijn profeten communi-
ceert. Laat hen zich voorstellen wat er zou zijn gebeurd als de
enige openbaring die Noach ontving het geschreven verslag over
Adam was of als de enige raad die Mozes ontving de openba-
ringen aan Noach waren. Vraag de cursisten wat er zo uniek aan
onze tijd is waardoor we hedendaagse openbaring nodig hebben.
(Zie Amos 3:7; Efeziërs 4:11–14; LV 1:11–17.)

Bespreek wat er in 2 Nephi 29 staat over het doel van andere
Schriftuur en over het feit dat God al zijn kinderen liefheeft
en zijn wil door middel van zijn uitverkoren profeten blijft
openbaren.
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Inleiding
Zie de inleiding tot 1 Kronieken 1–29.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De tempel is het heilige huis des Heren. (Zie 2 Kronieken 3:1;

7:1–3; zie ook LV 109:1–5; 110:1–10.)

• Wij zijn hier op aarde om de Heer te leren liefhebben, gehoor-
zamen en dienen. Daarom moeten wij:

a. De instructies van de leiders van de Heer aanvaarden.
(Zie 2 Kronieken 15:1–15; 19:1–11; 30; 36:11–20.)

b. Nederig ten opzichte van de Heer zijn. (Zie 2 Kronieken
32:26; 33:12–13.)

c. Bekend raken met het woord van God en het gehoorzamen
en verkondigen. (Zie 2 Kronieken 34:14–21, 29–33; zie ook
Ezra 7:10; Alma 17:2–3.)

d. Verbonden met de Heer sluiten en naleven 
(Zie 2 Kronieken 34:31; zie ook Nehemia 10:29; LV 136:4.)

• Hoewel de bevolking van Juda had gezondigd en met
zeventig jaar gevangenschap in Babel was gestraft, had God
het volk niet verworpen. Toen zij voldoende gestraft waren,
bracht Hij hen naar het beloofde land terug. (Zie 2 Kronieken
36:14–23.)

Lesideeën
2 Kronieken 3:1. De berg Moria was door de Heer geheiligd.
(10–15 minuten)

Vraag de cursisten:

• Welke plaatsen worden als heilig beschouwd?

• Waardoor wordt een plaats heilig?

Laat de cursisten zo mogelijk een afbeelding van de tempel op
de berg in Jeruzalem zien. Laat de cursisten Genesis 22:1–2; 2
Samuël 5:6–7; en 2 Kronieken 3:1 lezen en bespreken wat er over
die belangrijke berg geschreven staat.

Laat de cursisten in Ezechiël 37:21–28 opzoeken wat daar over
een toekomstige tempel geschreven staat. (Zie de toelichting bij
Ezechiël 37:26–28 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 306.) Vraag hen waarom een plaats als de berg Moria zo’n

2 Kronieken 1–36
belangrijke rol speelt in de geschiedenis en de profetieën
van Israël. Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph
Smith voor:

2 Kronieken 5; 7:1–3. De tempel is een heilig huis des Heren.
(20–25 minuten)

Laat de cursisten zo mogelijk een blauwdruk van een gebouw
zien. Vraag:

• Waarom en hoe worden blauwdrukken gebruikt?

• Als jullie een droomhuis mochten bouwen, welke kamer
zou dan het grootst zijn? Waarom?

• In welke opzichten wordt een huis des Heren anders
ontworpen dan jullie huis?

Blik met de cursisten in het kort terug op 1 Koningen 6 en 
2 Kronieken 2–4 en bespreek de kosten en de inspanningen die
aan de tempel van Salomo werden besteed. Vraag waarom
David en Salomo zoveel werk verzetten om een mooie tempel
voor de Heer te bouwen. Laat platen van hedendaagse tempels
zien en bespreek waarom wij de Heer het beste willen bieden.
Lees de volgende uitspraak voor van ouderling James
E. Talmage, een voormalig lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

Laat de cursisten 2 Kronieken 5:11–14 en 7:1–3 lezen en vraag
hoe de Heer liet zien dat Hij de tempel aanvaardde. Lees Leer en
Verbonden 109:1–5, 12–13, 37 en bespreek in welk opzicht
de geestelijke manifestaties waar tijdens de inwijding van de
Kirtland-tempel om gebeden werd, te vergelijken zijn met die
tijdens de inwijding van de tempel van Salomo. U kunt teksten
uit het inwijdingsgebed van de Kirtland-tempel voorlezen,
waaruit blijkt hoe gezegend we zijn met een tempel. (Zie vooral
LV 109:12–59; zie ook LV 110:1–10.) Geef uw getuigenis over
het belang van de tempel in onze tijd.

‘Laten we ons ervan bewust zijn dat als een persoon of een
volk iets aanbiedt, het beste altijd voldoende in de ogen
van God is, hoe mager dat ook mag zijn in vergelijking tot
andere zaken; als het maar gewillig en met een zuivere
bedoeling wordt geofferd.’ (The House of the Lord, herziene
editie [1976], blz. 3.)

‘Juda moet terugkeren, Jeruzalem moet worden her-
bouwd, en de tempel, het water dat vanonder de tempel
stroomt, en het water van de Dode Zee, moeten worden
genezen. Het zal wat tijd kosten om de muren van de
stad en de tempel te herbouwen, (. . .) en dit alles moet
geschieden voordat de Zoon des Mensen op aarde terug-
komt.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz. 286).

HET TWEEDE BOEK KRONIEKEN
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HET BOEK EZRA

Inleiding
In de oude Hebreeuwse manuscripten vormden de boeken Ezra
en Nehemia één geheel en een uitbreiding van 1 en 2 Kronieken.
(Vergelijk 2 Kronieken 36:22–23 en Ezra 1:1–3.) De boeken Ezra
en Nehemia zijn de laatste twee historische boeken in het Oude
Testament en beslaan een periode van ongeveer 540 v.C. tot 430
v.C. Het boek Ezra is naar de hoofdpersoon genoemd, de priester
en schriftgeleerde Ezra, maar er staat niet aangegeven wie de
schrijver is.

De Assyriërs veroverden het noordelijke koninkrijk Israël en
voerden het volk in ongeveer 721 v.C. in gevangenschap weg.
De mensen werden verstrooid en werden de ‘tien verloren
stammen’ genoemd, omdat hun verblijfplaats niet bekend is.
Babel veroverde het zuidelijke koninkrijk Juda en voerde de
mensen in ongeveer 587 v.C. weg. Ze bleven in gevangenschap
totdat de Meden en de Perzen in ongeveer 537 v.C. Babel
veroverden. Kores liet de Joden naar Jeruzalem terugkeren.
(Zie ook Daniël 5.)

Het boek Ezra bestaat uit twee delen: de hoofdstukken 1–6
beschrijven de terugkeer uit Babel van de eerste groep Joden,
onder leiding van Zerubbabel, en hun inspanningen om de
tempel te herbouwen. In de hoofdstukken 7–10 wordt de terug-
keer van de tweede groep beschreven, onder leiding van Ezra,
meer dan zestig jaar later.

In dit boek worden wij herinnerd aan Gods macht om zijn volk
te bevrijden en zijn doeleinden te volbrengen, dat Hij zelfs onge-
lovigen inspireert worden om Hem daarbij te helpen. Het boek
is ook een hulpmiddel om het belang van tempels en aanbidding
in de tempel beter te begrijpen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• God kan goede mensen van andere geloofsrichtingen inspi-

reren. (Zie Ezra 1:1–4, 7–11; 5:6–6:12; 7:1–6, 11–28.)

• Altijd als de Heer zijn volk vergadert, gebiedt Hij het tempels
te bouwen. (Zie Ezra 1:5–6; 3:10–13; 6:16–22.)

• Wij zijn hier op aarde om de Heer te leren liefhebben, gehoor-
zamen en dienen. Daarom moeten wij:

a. Vasten en bidden om de hulp van de Heer te verkrijgen.
(Zie Ezra 8:21–23; 10:6; zie ook Nehemia 1; Esther 4:1–3, 16;
Jesaja 58:6–11.)

b. Binnen het verbond trouwen. (Zie Ezra 9:1–10:14; zie ook
Nehemia 13:23–27; LV 132:15–17.)

c. Onze zonden belijden en ons bekeren. (Zie Ezra 10:1, 11;
zie ook Nehemia 9:2–3; LV 58:43.)

Ezra 1–10
Lesideeën

Ezra 1:1–6. God kan goede mensen van andere
geloofsrichtingen inspireren om zijn profetieën te

vervullen. (20–30 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze een familiebijeenkomst
bijwonen. Iemand komt naar hen toe met een boek en zegt dat
het meer dan tweehonderd jaar oud is, dat hun naam erin staat
en dat er wordt vermeld dat zij iets bijzonders tot stand zullen
brengen. Vraag hen hoe ze zouden reageren. Leg uit dat er iets
soortgelijks met de koning van Perzië gebeurde.

Laat de cursisten Jesaja 44:28–45:4 lezen en vaststellen wie
volgens de profeet Jesaja koning zou worden en wat die koning
zou doen. Laat het volgende schema zien:

Wijs op het aantal jaren tussen Kores en Jesaja. Laat in Ezra 1:1–4
opzoeken of Kores de profetie geloofde. Lees de rest van het
hoofdstuk en laat opzoeken wat voor een man Kores was. Laat
hen in Ezra 2:1, 64–70 opzoeken hoeveel Joden er terugkeerden.

Lees de volgende teksten en laat de cursisten vaststellen wie in
de profetie bedoeld wordt:

• 2 Nephi 3:6–15 (de profeet Joseph Smith)

• 2 Nephi 27:12 (de drie getuigen van het Boek van Mormon)

• Jesaja 29:11 (Martin Harris en Charles Anthon)

Vraag de cursisten of deze mensen door het lezen van deze pro-
fetieën een groter geloof konden ontwikkelen. Laat in Joël 2:28;
Mormon 8:34–41; Moroni 10:24–27; en Mozes 1:7–8 opzoeken
wat deze profeten van weleer zagen.

Lees Efeziërs 1:4–5 en bespreek dat eenieder van ons in het
voorsterfelijk bestaan is geordend om het evangelie te ontvangen
en dat de profeten hebben getuigd dat het werk in de laatste
dagen door middel van ons zal voortgaan. (Zie LV 121:25–29.)

JAAR GEBEURTENIS

740 v.C. Jesaja begint te profeteren

539 Perzië brengt Babel ten val (zie Daniël 5:29–30)

538–537 Eerste regeringsjaar van Kores (zie Ezra 1:1–4)

ongeveer 537 Altaar van de tempel herbouwd (zie Ezra 3:1–3)

536 Met de bouw van de tempel begonnen (zie Ezra 3:8)

536–530 Samaritaanse opstand tijdens het bewind van Kores 
(zie Ezra 4:1–5)

530–520 De bouw van de tempel gestaakt (zie Ezra 4:24)

520 Werk aan de tempel hervat (zie Ezra 5:2; Haggai 1:14)

516 De bouw van de tempel voltooid (zie Ezra 6:14–15)

458 Ezra reist van Babel naar Jeruzalem (zie Ezra 7:6–9)

458 Ezra roept de Joden tot bekering (zie Ezra 10:9–17)
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Vraag de cursisten of zij door de kennis dat de profeten van
weleer onze tijd hebben gezien meer moed krijgen om de juiste
beslissingen te nemen.

Besluit met het zingen of lezen van een lofzang waaruit blijkt
dat de jeugd edel is en de macht heeft om te slagen, zoals bij-
voorbeeld ‘Trouw aan ’t geloof’ (lofzang 170).

Ezra 3:3–13; 6:16–22. Altijd als de Heer zijn volk vergadert,
gebiedt Hij het tempels te bouwen. (20–30 minuten)

Laat een wereldkaart zien en zoek klassikaal zoveel mogelijk
plaatsen op waar de kerk een tempel heeft gebouwd. Bespreek
welke gevoelens de leden van de kerk kunnen hebben die
dicht bij een tempel wonen. Bespreek welke invloed de aankon-
diging van president Gordon B. Hinckley om kleine tempels te
bouwen, kan hebben op de leden van de kerk overal ter wereld.
(Zie De Ster, januari 1998, blz. 50–57; zie ook De Ster, juli 1998,
blz. 98–99.)

Lees Ezra 1:1–3 en vraag hoe de Joden zich gevoeld zullen
hebben toen ze naar Jeruzalem mochten terugkeren en hun
tempel mochten herbouwen, nadat ze bijna zeventig jaar geen
tempel hadden gehad. Laat in Ezra 1:4–11 en 2:64–3:7 bewijzen
opzoeken dat veel mensen graag met de bouw van de tempel
wilden helpen. Lees Ezra 3:11–13 en bespreek hoe de mensen
zich voelden toen de fundering van de tempel was gelegd. Lees
Ezra 6:16–22 en bespreek hoe de mensen zich voelden toen de
tempel werd ingewijd.

Tempels worden gebouwd volgens het tijdschema van de Heer.
Bestudeer Ezra 1:1–2; 4:23–24; en 6:1–15 met de klas en let op
de invloed die politieke leiders hadden op de beslissing of de
tempel al dan niet kon worden gebouwd. Vraag: Kan de Heer,
als Hij dat wil, politieke leiders beïnvloeden om zijn doelen te
verwezenlijken?

Leer de cursisten dat de bouw van tempels ook beïnvloed wordt
door de rechtschapenheid van de leden van de kerk. Om dat
duidelijk te maken kunt u Leer en Verbonden 57:3; 58:57; 88:119
en 95:1–14 met elkaar vergelijken. Let op de datums waarop die
geboden werden gegeven en vergelijk ze met de datum waarop
de Kirtland-tempel werd ingewijd. (Zie LV 109.) Vraag: Hoe zou
onze geestelijke voorbereiding invloed op de bouw van tempels
kunnen hebben?

Lees Ezra 5:1–2 en vraag de cursisten wie de meeste invloed had
op de aanvang van de tempelbouw en wat er in die teksten staat

over gehoorzaamheid aan de profeten. (Zie ook Haggai 1:1–8;
2:12–18; Zacharia 1:12–17.) Lees de volgende uitspraak van presi-
dent Gordon B. Hinckley voor:

Vraag de cursisten hoe wij president Hinckley kunnen helpen
bij het ten uitvoer brengen van zijn verlangen.

Ezra 7. De Heer werkt door middel van mensen die zijn
voorbereid om zijn raad te ontvangen. (10 minuten)

Laat de cursisten opgave A onder Ezra 7 in hun gids voor de
cursist maken.

Ezra 9–10. Door te leren van de ervaringen van anderen
kunnen we de Heer beter volgen. (15–20 minuten)

Neem een recente, plaatselijke krant mee naar de klas en blader
die met de cursisten door. Bespreek ondertussen waarom
mensen toch zondigen, als uit ervaring blijkt dat de gevolgen
zo tragisch zijn.

Herhaal in het kort de geschiedenis van de gevangenschap van
Juda in Babel. (Zie 2 Koningen 24–25.) Lees 2 Koningen 21:13–16
en vraag waarom de Heer die overwinning zou hebben toege-
laten. Laat de cursisten Ezra 9:1–2 lezen en opzoeken welke
zonden de terugkerende bannelingen begingen. Vraag: Hoe
waren die zonden te vergelijken met de zonden van hun voorou-
ders? Lees Ezra 9:3–15 en bespreek wat Ezra van zijn volk vond.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat het niet voldoende is om
het verschil tussen goed en kwaad te kennen, maar dat we het
goede moeten doen. Lees Ezra 10:1–2 en vraag of het volk wist
wat goed was. Laat hen uit de verzen 3–5 zinsneden opzoeken
waaruit blijkt dat het volk bereid was het goede te doen. Laat
hen in de verzen 6–17 bewijzen opzoeken van de liefde die Ezra
voor zijn volk had. Vraag:

• Hoe liet Ezra zijn liefde blijken?

• Hoe kunnen we in deze tijd het voorbeeld van Ezra volgen?

‘Ik verlang er sterk naar dat er voor de heiligen der
laatste dagen overal ter wereld een redelijk bereikbare
tempel komt.’ (De Ster, januari 1996, blz. 46.)

Het boek Ezra
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HET BOEK NEHEMIA

Inleiding
In de oude Hebreeuwse manuscripten was het boek Nehemia
een voortzetting van het boek Ezra. Uit de autobiografische stijl
kunnen we opmaken dat Nehemia wellicht de schrijver is. Het
boek gaat over de geschiedenis van de Joden van ongeveer 446
tot 405 v.C. – de laatste periode van de historische boeken in het
Oude Testament.

Nehemia was een Jood met de verantwoordelijke taak van
‘schenker’ van koning Artachsasta van Perzië. Hij zag erop toe
dat het voedsel en drinken van de koning geen vergif bevatte.
(Zie Nehemia 1.) Artachsasta gaf hem toestemming om naar
Jeruzalem te gaan en aan de herbouw van de stadsmuur
te werken. (Zie Nehemia 2:1–6:15.) Hij was twaalf jaar lang
landvoogd in Jeruzalem, ging toen terug naar Babel, waar hij
enige tijd bleef totdat hij weer naar Jeruzalem terugkeerde.
(Zie Nehemia 5:14–15; 13:6; 13:7–31.)

Nehemia toonde uitermate veel toewijding en moed in prakti-
sche zaken, zoals de herbouw van de muren rond Jeruzalem,
en in de geestelijke aspecten van de opbouw van het godsdien-
stige leven van het volk.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer zegent iedereen die zich bekeert en oprecht tot Hem

komt. (Zie Nehemia 1:5–11; 4; 8–9.)

• We behoren ijverig voor een goede zaak werkzaam te zijn en
het kwaad actief te bestrijden. (Zie Nehemia 2:12–20; 4;
13:4–30; zie ook LV 58:26–28.)

• Als we de Schriften bestuderen, ontwikkelen we geloof,
moed en gemoedsrust. (Zie Nehemia 8–10.)

• We ontheiligen de sabbat als we op die dag kopen of
verkopen. (Zie Nehemia 13:15–18.)

Lesideeën
2 Kronieken 36; Ezra 1–10; Nehemia 1–13. De Heer
zegent iedereen die zich bekeert en oprecht tot Hem

komt. (30–40 minuten)

Neem iets mee naar de klas dat kapot is. Vraag de cursisten hoe
ze vaststellen wat gerepareerd kan worden en wat weggegooid
moet worden. Laat hen Nehemia 1:1–3 lezen en opzoeken wat
er kapot was. Vraag:

• Waarom waren de muren van Jeruzalem het waard om
gerepareerd te worden?

S  M  T  W  TH  F  S

Nehemia 1–13
• In welk opzicht waren de muren in die tijd een symbool van

de Joodse natie?

• In hoeverre zijn de muren een symbool van de voorwaarden
voor de mensen in deze tijd die de leringen van Jezus Christus
niet kennen?

Behandel met de cursisten de redenen voor de Babylonische
gevangenschap van Juda. (Zie 2 Kronieken 36:14–21.) De mens
bevindt zich in deze tijd in een soortgelijke geestelijke situatie
als de Joden – door slechtheid is er gevaar voor gevangenschap.
Omdat de Heer barmhartig is, stelt Hij zijn kinderen in de gele-
genheid om bij Hem terug te keren. Vraag in welk opzicht de
Joden zowel lichamelijk als geestelijk de kans kregen om terug
te keren. (Zie Ezra 1.)

Ezra en Nehemia leidden groepen Joden terug naar Jeruzalem
toen de Heer het voor hen mogelijk maakte om terug te keren.
Hun ervaring is een voorbeeld voor iedereen die bij de Heer wil
terugkeren.

De volgende gedeelten van de boeken Ezra en Nehemia kunnen
gelezen en besproken worden om aan te geven wat de joden
deden, niet alleen om de tempel en de muren rond Jeruzalem te
herbouwen, maar om hun geestelijk leven opnieuw op te
bouwen:

• Ezra 3:1–7. Voordat zij met de tempel klaar waren, her-
bouwden de Israëlieten het altaar en begonnen zij dieren te
offeren. Vraag: In welk opzicht verwezen de offers naar
Christus? Welke offers moesten er na de verzoening gebracht
worden? (Zie 3 Nephi 9:19–20.)

• Ezra 4; Nehemia 2:19; 4; 6. Let op de verschillende manieren
waarop de vijanden het werk probeerden te dwarsbomen.
(Zie vooral Ezra 4:4–6; Nehemia 2:19; 4:1–3, 7–12; 6:1–13.)
Vraag: Hoe zijn deze oude voorbeelden van tegenstand te ver-
gelijken met de manier waarop mensen in deze tijd personen
ontmoedigen om tot Christus te komen?

• Ezra 5:1–2; Nehemia 1; 2:17–20; 4; 6; 8–10. Lees de volgende
teksten en zoek op waardoor de Joden succesvol waren:
Ezra 5:1–2; Nehemia 1:4–11; 2:18; 4:4–5, 9, 14, 19–23; 6:3, 9, 12.
Vergeet niet dat het volk toen het klaar was met de herbouw
van de tempel en de muren, nog meer geestelijke groei door-
maakten door nederig naar de leringen van Ezra uit de
Schriften te luisteren (zie Ezra 8) en veranderingen in hun
leven aan te brengen (zie Ezra 9–10).

Zorg dat de cursisten begrijpen dat het moeilijk, maar wel
mogelijk is om bij de Heer terug te keren en de verbroken relatie
met Hem te herstellen. Lees het volgende verhaal van ouderling
Boyd K. Packer voor:

‘Ik heb een aantal jaren als ontspanning vogels uit hout
gesneden en geschilderd. Soms deed ik wel een jaar over
één vogel. (. . .) Ik had een keer een exemplaar bij Ouder-
ling A. Theodore Tuttle op de achterbank van zijn auto
liggen. Toen hij plotseling moest remmen, viel de vogel
kapot op de grond.
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Nehemia 8–13. Als we de Schriften bestuderen, ontwikkelen
we geloof, moed en gemoedsrust. (25–35 minuten)

Vraag de cursisten wat de negatieve gevolgen kunnen zijn als zij
een maand, drie maanden of tien jaar niet in de Schriften kunnen
lezen. Laat hen zich voorstellen dat ze de Schriften nog nooit
hebben gezien. Lees dan Nehemia 8:1–2 voor. Vraag: Hoe blij
zouden jullie zijn als je voor de eerste keer iets uit de Schriften

‘Ouderling Tuttle voelde zich schuldig omdat hij dacht
dat hij een jaar werk had vernield. Toen ik zijn veront-
schuldigingen van de hand wees, vroeg hij: “Vind je het
dan niet erg?”

‘Om hem op zijn gemak te stellen, zei ik: “Maak je maar
niet druk. Ik heb de vogel gemaakt en ik kan hem ook
weer repareren.” Toen ik eraan werkte, is de vogel vele
malen gebroken en gerepareerd.

‘Later vergeleek broeder Tuttle die ervaring met mensen
die een beschadigd leven hebben – die ogenschijnlijk geen
hoop meer hebben – en die niet weten dat er een Schepper
is die zijn scheppingen kan repareren, hoe hopeloos
beschadigd ze ook mogen lijken.’ (The Play and the Plan,
blz. 6–7.)

zou horen? Laat hen de verzen 3–8 lezen en opzoeken hoe de
mensen op de Schriften reageerden. Lees vers 9 voor en vraag
waarom de mensen volgens hen huilden. Geef uw getuigenis
over het belang van de Schriften.

Laat de cursisten de volgende zin afmaken: De Schriften geven
me kracht omdat (. . .)

Laat in Nehemia 9 opzoeken hoe de Joden die zin zouden
hebben afgemaakt toen ze hoorden wat Nehemia aan hen
voorlas.

Laat de cursisten in Moroni 10:3 opzoeken wat wij volgens
Moroni over de Schriften moeten onthouden. (Zie ook 
1 Nephi 1:20.) Vraag:

• In hoeverre zou het begrip van de genade Gods een zegen
voor die Joden zijn geweest?

• Hoe kan die genade een zegen voor ons zijn?

Lees Nehemia 9:1–3, 36–38 en bespreek in welk opzicht de bood-
schap van de Schriften een hulpmiddel voor de Joden was om
een verbond te sluiten dat zij God zouden volgen. Leg uit dat
veel mensen de geboden al snel weer overtraden. (Zie Nehemia
13:15–22.) Vraag de cursisten waarom de mensen volgens hen
weer afvallig werden. Lees 1 Nephi 8:30 en geef uw getuigenis
dat onze schriftstudie geen eenmalige gebeurtenis is, maar een
levenslang proces.

Het boek Nehemia
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HET BOEK ESTER

Inleiding
Babel kreeg in ongeveer 587 v.C. heerschappij over Juda te
krijgen. Rond 538 v.C. veroverde Perzië het rijk van Babel. Perzië
heerste over Juda en over de gevangen Joden in Babel. Tussen
464 en 425 v.C. koos de Perzische heerser Ahasveros het Joodse
meisje Ester om koningin van Perzië te worden. Het boek Ester is
daar een verslag van.

Ester leefde in ongeveer dezelfde tijd als Ezra en Nehemia.
Zij was een rechtschapen, moedige en vaderlandslievende
vrouw. Door haar positie in Perzië was ze in staat om iets voor
haar veroverde volk te betekenen. Door haar verhaal kunnen
we beter begrijpen hoe één rechtschapen persoon positieve
invloed op een volk uitoefenen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer kan in politieke kwesties ingrijpen om zijn volk te

helpen. (Zie Ester 1–10.)

• De moedige inspanningen van slechts één rechtschapen
persoon kunnen het leven van vele anderen enorm beïn-
vloeden. (Zie Ester 1–10.)

• God heeft veel van zijn kinderen in het voorsterfelijk leven
geordend om bepaalde taken in dit leven te verrichten.
(Zie Ester 4:14; zie ook Alma 13:3–9.)

• Als we vasten, ontwikkelen we geestelijke kracht. (Zie Ester
4:16; zie ook Matteüs 17:14–21.)
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Ester 1–10
Lesideeën
Ester 1–10. Een overzicht van het boek Ester.
(30–35 minuten)

Deel de klas op in vier groepen en verdeel de volgende hoofd-
stukken onder de groepen: Ester 1–2; 3–4; 5–7; 8–10. Laat hen de
hoofdstukken bestuderen en de informatie daarin presenteren
als een nieuwsbericht van drie minuten. Zij kunnen bijvoorbeeld
een verslag van de geschiedenis geven, afgewisseld met inter-
views met de hoofdpersonen – zoals een verslaggever bij het
paleis die koningin Wasti interviewt en vraagt waarom ze als
koningin is verstoten.

Als de groepen hun nieuwsbericht gepresenteerd hebben,
bespreekt u een aantal van de beginselen in het verhaal van
Ester. (Zie ‘Belangrijke evangeliebeginselen’ en de andere
lesideeën.)

Ester 1–4. De moedige inspanningen van slechts één
rechtschapen persoon kunnen het leven van vele anderen
enorm beïnvloeden. Als we vasten, ontwikkelen we
geestelijke kracht. (25–30 minuten)

Lees de volgende praktijksituatie voor: Robert is een van de
beste leerlingen in zijn wiskundeklas en vandaag is het eind-
examen. Vanmorgen, onderweg naar school, zeiden zijn beste
vrienden, Paul en Tom, dat ze niet voor het examen gestudeerd
hadden. Ze vroegen aan Robert of hij tijdens het examen extra
groot wilde schrijven zodat zij zijn antwoorden gemakkelijker
konden overschrijven.

Vraag de cursisten:

• Hoe zou Robert op het verzoek van zijn vrienden moeten
reageren?

• Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als Robert zijn vrienden
zijn antwoorden liet zien?

• Wat kan er gebeuren als hij zijn vrienden niet laat afkijken?

Bespreek dat het vaak moeilijk is om het goede te doen, en dat
daar gevolgen aan vastzitten. Laat de cursisten Ester 1:5–11 lezen
en vraag:

• Hoe lang hadden de mannen gedronken? (Zie vers 10.)

• Welke invloed zou de drank op hun gedrag hebben gehad?

• Wat moest de koningin van de koning doen?

Laat de cursisten Ester 1:12 lezen en vraag waarom de koningin
volgens hen niet naar de koning luisterde. Laat hen Ester 2:1–4,
8–9, 15–20 lezen. Vraag:

• Wat deed de koning nadat hij Wasti had verstoten?

• Wie koos hij als nieuwe koningin?

• Waarom zou Ester niet tegen de koning hebben gezegd dat
ze van Joodse afkomst was?
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Geef een samenvatting van het verslag van Mordekai en Haman
(Ester 2:21–4:9). Lees Ester 4:10–11 en laat de cursisten het
dilemma van Ester uitleggen. Vraag: Wat had er kunnen
gebeuren als ze zonder uitnodiging naar de koning was gegaan?

Laat de cursisten Ester 4:12–17 lezen. Vraag:

• Wat besloot Ester, ondanks de eventuele gevolgen?

• Waarom zou ze die beslissing hebben genomen?

• Wat leren we van haar beslissing over haar en haar geloof
in God?

• Wat deed ze om haar kans op succes te vergroten? (Ze vastte;
zie Ester 4:16.)

Lees Ester 6:1–3 en vraag:

• Wat deed de koning als mogelijk gevolg van het feit dat Ester
en haar volk hadden gevast?

• Welke beslissingen moeten jonge mensen tegenwoordig
nemen waarbij ze de moed nodig hebben die Wasti en Ester
hadden? Bijvoorbeeld: Zijn jullie ooit uitgenodigd om een
ongepaste activiteit bij te wonen? Hadden jullie de moed
om niet mee te gaan of om weg te gaan toen je merkte
dat je er niet thuishoorde? Hoe voelde je je toen je wegging?
Welke invloed zou dat op de anderen kunnen hebben?

Laat in Spreuken 3:5–6 opzoeken waardoor iemand de kracht
krijgt om moeilijke beslissingen te nemen. Laat in Matteüs
17:14–21 opzoeken hoe wij ons geloof in de Heer en ons ver-
mogen om goede beslissingen te nemen, kunnen versterken.

Ester 4:13–14. God heeft veel van zijn kinderen in
het voorsterfelijk leven geordend om bepaalde taken in
dit leven te verrichten. (5–10 minuten)

Lees de volgende uitspraak van president Harold B. Lee voor:

‘Velen zijn al voor hun geboorte uitverkoren, zoals
Abraham, want dat heeft de Heer tegen Mozes en Jeremia
gezegd. Dit beginsel werd nog duidelijker door de heden-
daagse profeet Joseph Smith uitgelegd: “Ik geloof dat
ieder mens die is geroepen om belangrijk werk in het
koninkrijk te verrichten, daartoe in het voorsterfelijk leven
is geroepen.”’ (Conference Report, oktober 1973, blz. 6;
of Ensign, januari 1974, blz. 5.)

Vraag de cursisten:

• Wie zijn volgens jullie in het voorsterfelijk leven geordend om
belangrijk werk te verrichten? (Zie, bijvoorbeeld, Jeremia 1:5.)

• Denken jullie dat de profeten de enige mensen zijn die een
voorsterfelijke ordening hebben ontvangen?

Laat in Ester 4:13–14 opzoeken wie volgens Mordekai in het
voorsterfelijk leven voor een belangrijk taak kon zijn geordend.
Lees de volgende uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie
voor:

Zij die geen lid van het huis van Israël zijn, worden bij de doop
geadopteerd.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat zij lid van het huis van Israël
zijn en dat ze, zoals ouderling McConkie heeft gezegd, in het
voorsterfelijk bestaan zijn geordend om het herstelde evangelie
te ontvangen. Vraag:

• Waartoe zijn de hedendaagse leden van het huis van Israël in
het voorsterfelijk bestaan geordend?

• Hoe kunnen we zeker weten dat we getrouw zijn aan het
werk waartoe wij in het voorsterfelijk bestaan zijn geordend?

Bespreek in hoeverre Ester en Mordekai door hun rechtschapen
keuzen op hun belangrijke zending werden voorbereid.
Bespreek hoe onze dagelijkse keuzen niet alleen onze toekomst,
maar ook die van anderen beïnvloeden.

‘We zijn ons zeer bewust van het feit dat Joseph Smith,
Jeremia, de apostelen en profeten, de wijzen, de groten
en de goede mensen in het voorsterfelijk bestaan voor
bepaalde taken zijn geordend. Maar dat is slechts een deel
van de leer van de voorsterfelijke ordening. De grote en
glorierijke leer van de voorsterfelijke ordening luidt dat
het gehele huis van Israël in het voorsterfelijk bestaan was
geordend, dat miljoenen mensen – en dat zijn er in verge-
lijking tot de totale voorsterfelijke heerscharen slechts
weinig – in het voorsterfelijk bestaan zijn geordend om
bijzondere zegeningen van het evangelie in ontvangst te
nemen.’ (Making Our Calling and Election Sure, Brigham
Young University Speeches of the Year [25 maart 1969],
blz. 6.)

Het boek Ester
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HET BOEK JOB

Inleiding
Job is het eerste boek in de afdeling poëzie of geschriften in het
Oude Testament. (Zie ‘Hoe is het Oude Testament georgani-
seerd?’ op blz. 8.) Het grootste gedeelte van het boek (Job 3–42:6)
is in poëtische vorm geschreven, en de letterkundige inhoud van
het boek Job mag als geniaal worden beschouwd. In het boek
Job staan de vragen, twijfels en angsten van iemand die lijdt.
Wij kunnen er in tijden van beproeving door gesterkt worden.
Ook herinnert het ons eraan dat ons lijden een doel heeft.

In het boek Job worden twee belangrijke levensvragen beant-
woord:

• Waarom moeten rechtschapenen lijden?

• Waarom kiezen rechtschapenen voor rechtschapenheid?

Het boek Job kan in drie afdelingen verdeeld worden:

• De inleiding (de hoofdstukken 1–2) als introductie van het
verhaal.

• Het gedicht (de hoofdstukken 3 t/m 42:6) met de gesprekken
van Job en zijn vrienden over de vraag waarom Job zoveel
moest lijden.

• De epiloog (42:7–17) met de uiteindelijke zegen van de Heer.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Satan bestaat echt. Hij is hier op aarde en heeft toestemming

om ons te verleiden. Maar als wij zijn invloed weerstaan en de
Heiland volgen, heeft hij geen macht over ons. (Zie Job 1:7,
12–22; 2:2, 6–10; zie ook LV 10:22–27, 43.)

• Kennis van het heilsplan en het zoenoffer van Jezus Christus
is een hulpmiddel om onze beproevingen en problemen te
begrijpen en te doorstaan. (Zie Job 1:21–22; 2:10; 5:6–11; 7:1–5;
19:25–26; 38:4–7; 42:1–6.)

• Wij moeten in alles integer zijn. Dat betekent dat wij volgens
de normen leven en in de Heer geloven, wat er ook gebeurt.
(Zie Job 2:7–10; 13:15; 19:25–26; 27:1–6; zie ook Mosiah
23:21–22; LV 124:15, 20.)

• Wij behoren mensen die lijden op te bouwen, te troosten en
kracht te geven. (Zie Job 2:11–13; 6:14; 30:25; zie ook Mosiah
18:8–9.)

• Als wij correcties van de Heer aanvaarden, kunnen we betere
mensen worden en gelukkiger zijn. (Zie Job 5:17–18; 34:31;
zie ook Psalmen 94:12; Hebreeën 12:6; LV 136:31.)

Job 1–42
• In het sterfelijk leven moeten de rechtschapenen soms veel

lijden, terwijl het lijkt alsof de goddelozen voorspoedig zijn.
Maar de mensen die hun beproevingen succesvol doorstaan,
zullen bijzonder gezegend worden. En de goddelozen zullen
hun ‘beloning’ ontvangen. (Zie Job 6:24; 10:15; 12:6; 20:4–5;
21:7–14; 24:13–24; 27:8–23; 28:12–13; 42:5–17; zie ook Psalmen
7:7–20; Maleachi 3:14–18; LV 101:4–5; 122:5–7.)

• Door de opstanding van Jezus Christus zullen wij allemaal na
de dood herrijzen. (Zie Job 19:25–27; zie ook 1 Korintiërs
15:21–22; Alma 11:42–44.)

• Als wij doen wat goed is, zullen onze beproevingen tot grote
zegeningen leiden. (Zie Job 19:26–27; 23:10–12; 42:9–17;
zie ook LV 98:1–3.)

• Gods kennis en macht zijn eeuwig. Ons sterfelijke, beperkte
verstand kan de oneindige kennis van God niet bevatten.
(Zie Job 38:1–42:3.)

Lesideeën
Job 1–42. In het sterfelijk leven moeten de recht-
schapenen soms veel lijden. De mensen die

hun beproevingen succesvol doorstaan zullen bijzonder
gezegend worden. (75–90 minuten)

Neem een stukje steenkool mee naar de klas of zet de afbeel-
dingen in het volgende diagram op het bord of op een trans-
parant. Vul tijdens de bespreking de informatie in.

Vraag de cursisten wat er voor nodig is om van steenkool een
diamant te maken. Vul het middelste gedeelte van het overzicht
in als zij antwoord geven. Vraag:

• Verandert alle steenkool in diamant?

• Waarom niet? (Niet al het steenkool is onderhevig aan of
doorstaat de hitte, de druk en de nodige tijd.)

Zet de woorden De mens en De Godheid onder de woorden
steenkool en diamant in het diagram. Vraag de cursisten:

• Als er hitte, druk en tijd voor nodig is om van steenkool
diamant te maken, wat heeft een onvolmaakt mens dan nodig
om net als God te worden?

• Zullen alle mensen net als God worden?

• Waarom niet?

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Brigham
Young voorlezen:

Steenkool

(De mens)

Warmte, 
tijd en druk

(Beproevingen 
en tegenspoed)

Diamant

(De Godheid)

S  M  T  W  TH  F  S
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Vraag de cursisten:

• Waarom hangen gewichtheffers steeds meer gewichten aan
hun halters?

• Is het door de extra gewichten moeilijker om de halter te
drukken?

• Is het extra gewicht slecht voor hen?

• Zouden zij sterker of zwakker worden als zij gewichten
bleven toevoegen?

• Noem eens een aantal extra gewichten, ofwel beproevingen
en tegenspoed, die wij soms moeten dragen om geestelijk te
kunnen groeien. (Bijvoorbeeld: ziekte, teleurstelling, in een
eenoudergezin wonen en gebrek aan vaardigheden en
talenten.)

Zeg dat Job veel extra gewicht op zijn schouders droeg. Laat hen
erop letten hoe Job zijn beproevingen succesvol doorstond.

Laat cursisten Job 1:1–19 en 2:7–10 voorlezen. Vraag de cursisten
welke zegeningen Job ontving voordat hij beproevingen kreeg.
Zet ze op het bord. Vraag dan:

• Hoeveel van die zegeningen raakte hij kwijt?

• Welke beproevingen zouden het moeilijkst zijn geweest om
te doorstaan?

• Waarom zouden beproevingen en tegenspoed een onderdeel
zijn van het plan van onze hemelse Vader zijn?

Lees Job 10:15–16 en 28:12–13 en leg uit dat Job zich afvroeg
waarom al die tegenspoed hem overkwam. Laat de cursisten
aan een rechtschapen persoon denken die in zijn of haar leven
veel heeft geleden. Vraag: Hebben jullie je ooit afgevraagd
waarom God zijn macht niet gebruikt om al dat leed weg te
nemen? Zet de volgende vragen op het bord:

• Waarom gebeuren er slechte dingen in het leven van goede
mensen?

• Wat zijn de voordelen als we beproevingen rechtschapen
doorstaan?

Laat de cursisten de volgende teksten opzoeken en bespreek
waarom rechtschapenen soms tegenspoed moeten doorstaan:

• Genesis 22:1–2; Abraham 3:24–25 (om hun gehoorzaamheid
te beproeven)

• Job 1:14–15, 17; Alma 14:8–11; 60:12–13 (om de keuzevrijheid
van de goddelozen te waarborgen, zodat hun veroordeling
gerechtvaardigd zal zijn)

• Hebreeën 5:8; Leer en Verbonden 122:7; 136:31 (voor persoon-
lijke groei en ontwikkeling)

• Job 1:18–19; Johannes 9:2–3; 2 Nephi 2:11 (leed is een natuur-
lijk onderdeel van het sterfelijk leven)

‘Joseph [Smith] had niet volmaakt kunnen worden als hij
geen vervolging had doorstaan, ook al had hij duizend
jaar geleefd. Als hij duizend jaar had geleefd, dit volk had
geleid en het evangelie zonder vervolging had kunnen
verkondigen, was hij niet zo volmaakt geweest als hij nu
op 39-jarige leeftijd was.’ (Discourses of Brigham Young,
John A. Widtsoe [1954], blz. 351.)

Laat de cursisten Alma 62:41 lezen en twee manieren opzoeken
waarop de mens op tegenspoed kan reageren. Laat de cursisten
de volgende teksten lezen en de zegeningen bespreken die
de mensen ontvangen als zij hun beproevingen met succes
doorstaan:

• Job 42:5; Filippenzen 3:8–10 (meer kennis van de Heiland)

• 2 Nephi 2:11 (begrip van ware vreugde en geluk)

• Leer en Verbonden 58:2–4 (het eeuwige leven ontvangen)

Lees Job 42:10–17 en vergelijk Jobs uiteindelijke zegeningen met
de zegeningen die hij aanvankelijk had. Zet die uiteindelijke
zegeningen op het bord, naast de zegeningen die Job aanvanke-
lijk had. Praat niet lichtzinnig over het verdriet en de pijn van
Jobs verlies. Zijn uiteindelijke zegeningen waren wel groot,
maar hij had wel veel geleden.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat we door de kennis van die
redenen en zegeningen bepaalde beproevingen beter kunnen
begrijpen, maar dat onschuldige mensen soms zonder enige ver-
klaring moeten lijden. Het kan een onderdeel van de beproeving
zijn als we niet weten waarom we moeten lijden. Lees de vol-
gende uitspraak voor van ouderling Harold B. Lee, destijds lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Laat de cursisten Leer en Verbonden 76:5–7 lezen. Vraag:

• Hoe kunnen deze teksten een hulpmiddel zijn voor mensen
die niet weten waarom ze moeten lijden?

• Wat moeten we volgens deze teksten doen om die kennis
van God te ontvangen?

Vraag de cursisten wanneer zij voor het laatst iets negatiefs
hebben meegemaakt en hoe zij daarop gereageerd hebben. Lees
de volgende teksten en zoek op hoe Job op zijn beproevingen
reageerde: Job 1:21; 2:10; 13:15; 19:25–26; 23:10; 27:4. Bespreek
waarom Job volgens hen in staat was om zo positief op zijn
tegenspoed te reageren. Lees de volgende uitspraak van ouder-
ling Neal A. Maxwell voor:

‘Geestelijk doorzettingsvermogen vereist kracht – kracht
die ontwikkeld kan worden door het evangelie van Jezus
Christus geregeld en aandachtig te bestuderen. Als u en
ik niet gevoed worden door het evangelie dat God ons zo
overvloedig gegeven heeft, zullen we kwetsbaar zijn in
plaats van standvastig.’ (‘If Thou Endure Well’ [toespraak
tijdens een haardvuuravond op de Brigham Young Uni-
versity, 2 december 1984], blz. 5.)

‘Als ons leven en de omstandigheden in de wereld inge-
wikkelder worden, is het belangrijk om het doel en de
beginselen van het evangelie van Jezus Christus voor ogen
te houden. Het is niet de taak van de kerk om alle vragen
over Gods bestuur van het heelal te beantwoorden, maar
om door middel van geloof de moed te vinden om te
volharden als er vragen zijn waar we nooit antwoord op
ontvangen.’ (Conference Report, oktober 1963, blz. 108.)

Het boek Job
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Lees Leer en Verbonden 121:7–8 en vraag wat de Heer heeft
beloofd aan de mensen die ondanks beproevingen en tegen-
spoed volharden.

Job 2:11–13. Wij behoren mensen die lijden op te bouwen,
te troosten en kracht te geven. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten of zij iemand kennen die iets ergs heeft mee-
gemaakt en wat zij of iemand anders hebben gedaan om die
persoon te helpen. Bespreek was er in Job 1–2 gebeurde. Lees Job
2:11–13 en zoek op wat Jobs vrienden voor hem wilden doen.
Lees Mosiah 18:8–9 voor en bespreek in hoeverre deze teksten
op die situatie van toepassing zijn.

Laat verschillende cursisten de volgende teksten lezen en
opzoeken wat Jobs vrienden zeiden om hem te helpen: Job 4:7–8;
8:6, 20; 11:3–6; 15:20; 18:5–6; 20:5, 29; 22:5, 23; 34:35–37. Vraag:

• Wat was volgens Jobs vrienden de oorzaak van zijn tegen-
spoed?

• Zouden dergelijke uitspraken van vrienden voor jou een
troost zijn?

• Lees Job 16:1–2. Wat vond Job van het advies van zijn
vrienden?

Lees Job 9:13, 17, 22; 12:6; en 21:7–13 en zoek op wat Job tegen zijn
vrienden zei en waaruit blijkt dat tegenspoed niet altijd het
gevolg van zonde is. Lees Job 1:1 en herinner de cursisten eraan
welke man Job was. Vraag:

• Wat kunnen we leren van de vergissingen van Jobs vrienden?

• Wat hadden Jobs vrienden beter kunnen doen en zeggen?

Moedig de cursisten aan om mensen in nood op te zoeken en
hen in hun beproevingen te troosten en te versterken.

Job 19:25–26. Kennis van het heilsplan en het zoenoffer van
Jezus Christus is een hulpmiddel om onze beproevingen en
problemen te begrijpen en te doorstaan. (10–15 minuten)

Zing ‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft’ (lofzang 92). Herhaal de
zinsnede ‘Niets dat mij zoveel troost hier geeft!’ Bespreek
waarom we troost kunnen putten uit de kennis dat onze Ver-
losser leeft.

Herinner de cursisten aan de beproevingen van Job en waarom
hij troost nodig had. Zet de volgende teksten op het bord. Laat
de cursisten die lezen en opzoeken waarom Job in staat was om
zijn beproevingen met succes te doorstaan.

• Job 1:20–21 (alles wat we hebben zijn van God afkomstig,
beproevingen geven ons niet het recht om ons van Hem af
te keren)

• Job 2:10 (beproevingen zijn een onderdeel van dit sterfelijk
leven)

• Job 13:15 (wij moeten op God vertrouwen, vooral als er geen
reden voor ons lijden schijnt te zijn)

• Job 19:25 (wij moeten onze beproevingen in het bredere
perspectief van het heilsplan zien)

• Job 23:10 (uiteindelijk zijn beproevingen voor ons welzijn)

• Job 27:4–6 (onze toewijding aan God mag niet van onze
omstandigheden afhankelijk zijn)

• Job 42:7–12 (de Heer is rechtvaardig en zal de rechtschapenen
zegenen)

Laat de cursisten Matteüs 11:28–30 lezen en bespreek op welke
verschillende manieren de mens beproefd kan worden Lees
Alma 7:11–13 en laat de cursisten opschrijven wat ze ervan
vinden dat Jezus hun leed grondig kent, ongeacht het soort leed
dat zij ervaren.

Job 19:25–26 (Tekstenbeheersing). Door de
opstanding van Jezus Christus zullen alle mensen

herrijzen. (5–10 minuten)

Laat de cursisten Job 19:25–26 uit het hoofd leren.

Deel de cursisten op in groepjes en geef ze vijf minuten de tijd
om zoveel mogelijk teksten over de opstanding op te zoeken.
Laat de cursisten de teksten die ze gevonden hebben vergelijken
en vertellen wat ze hebben geleerd. Moedig de cursisten aan om
bij Job 19:25–26 in hun Bijbel een aantal belangrijke verwijzingen
te zetten die ze gevonden hebben.
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Inleiding
Lees, voordat u het boek Psalmen bestudeert, achtergrondin-
formatie G, ‘Hebreeuwse literaire stijlen’, in Het Oude Testament:
Genesis–2 Samuël (blz. 285–288). Door enige kennis van de
Hebreeuwse poëzie zal uw waardering voor de psalmen
bijzonder toenemen. Psalmen is een verzameling Hebreeuwse
gedichten of liederen. Sommige werden in de formele, heilige
ceremoniën in de tabernakel en de tempel gebruikt. Sommige
werden als lofzangen tot God geschreven; andere waren
gebeden. Sommige zijn overduidelijk met begeleiding van
muziekinstrumenten gezongen, terwijl andere misschien rituele
spreekkoren zonder begeleiding waren. (Zie ‘Wie heeft de
Psalmen geschreven?’ in Het Oude Testament: Genesis–2 Samuël,
blz. 292.)

De titel Psalmen komt uit de Griekse vertaling van de Bijbel en
betekent ‘liederen’. De Hebreeuwse naam voor Psalmen is
Tehillim, wat ‘loftuitingen’ of ‘lofzangen’ betekent. De psalmen
waren de lofzangen die de Hebreeën in de kerk zongen. Daarom
wordt dit boek waarschijnlijk vaker in het Nieuwe Testament
geciteerd dan in enig ander boek in het Oude Testament.

Aanvankelijk verdeelden de Hebreeën de 150 psalmen in vijf ver-
schillende boeken. In de hedendaagse Bijbel zou die verdeling er
als volgt uitzien:

1. Psalmen 1–41

2. Psalmen 42–72

3. Psalmen 73–89

4. Psalmen 90–106

5. Psalmen 107–150

Aan het eind van ieder gedeelte staat een lofprijzing, een formele
verklaring van Gods macht en heerlijkheid. (Zie Psalmen 41:13;
72:19; 89:52; 106:48.) Psalm 150 is zelf een lofprijzing, waarin
het Hebreeuwse woord Halleluja, ‘Loof de Heer’, aan het begin
en het eind staat vermeld, en het woord looft nog elf keer wordt
vermeld. Het is een passend besluit van de Tehillim, ofwel de
lofprijzingen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer geeft vaak de volgende zegeningen aan de mensen

die in Hem geloven en op Hem vertrouwen:

a. Hij zal hen beschermen, verdedigen en verlossen.
(Zie Psalmen 4:1, 3, 5–6; 5:1–3, 11–12; 7:1–2, 10; 18:1–6,
30–32; 20:6–9; 23:4–5; 37:39–40; 56; 71:1–5; 143:9–12;
145:18–20; zie ook Mosiah 7:33.)

Psalmen 1–150
b. Hij zal hen door zijn licht leiden. (Zie Psalmen 4:5–6; 18:28;

27:1; 37:3–6; 143:6–10; zie ook Johannes 8:12.)

c. Hij zal ze barmhartigheid en vergeving schenken.
(Zie Psalmen 6:1–9; 13:5; 23:3, 6; 25:1–13; 51; 103:17–18;
zie ook Alma 12:33–34; 34:15–18.)

d. Hij zal hen begrijpen en sterken als zij lijden. (Zie Psalmen
6:2–10; 22:1–5; 23; 25:15–22; 28:6–9; 38:8–15; 40:1–4, 11–13,
16; 57:1–3; 61; 63:1–8; 69:1–20, 29–36; 86; 130; 142; 146:5–9.)

e. Hij zal hen met eer en heerlijkheid bekronen. (Zie Psalmen
8; 24:3–6; 73:24; 82:6; 84:11–12; 106:1–5; zie ook 1 Petrus
5:1–4; LV 76:92–95; 109:76.)

• In veel Psalmen staan Messiaanse profetieën of beschrijvingen
van het leven en de bediening van Jezus Christus. (Zie
Psalmen 22; 110; 118.)

• Zonde brengt verdriet en wanhoop voort, terwijl gehoorzaam-
heid en naleving van de verbonden gemoedsrust voort-
brengen. (Zie Psalmen 23–25; 34; 51.)

• Wij kunnen God door middel van gewijde muziek aan-
bidden, waardoor wij opgebouwd kunnen worden en de
Geest kunnen voelen.

Lesideeën
Psalmen 23; 42; 51; 73; 137; 145. De Psalmen zijn een uiting
van menselijke emotie. (15–20 minuten)

Overweeg om wat verschillende soorten muziek aan de cursisten
te laten horen (zoals een verdrietig lied, een vrolijk lied, een mars
en een heilige lofzang). Vraag bij ieder muziekstuk:

• Van welk gevoel zou deze muziek een uiting zijn?

• Wat voel je als je ernaar luistert?
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Leg uit dat muziek verschillende emoties in ons teweeg kan
brengen. Vraag:

• Hoe kan die macht van muziek waardevol zijn?

• Zijn er enige gevaren verbonden aan deze macht over
emoties?

Leg uit dat de Psalmen oorspronkelijk op muziek waren gezet.
We hebben de muziek van de Psalmen nu niet, maar we kunnen
de emoties van de schrijver begrijpen als we de woorden lezen.
Laat de cursisten klassikaal of in groepjes Psalmen 23; 42; 51; 73;
137; en 145 lezen en bespreken welke emoties in de woorden van
deze psalmen naar voren komen. Laat de cursisten nadenken
over momenten dat ze hoop, wanhoop, verdriet, twijfel, woede,
vreugde of dankbaarheid hebben gevoeld. Vraag:

• Wat gebeurde er in je leven toen je je zo voelde?

• Hoe kunnen de boodschappen van deze psalmen een
hulpmiddel zijn?

Laat de cursisten iets over de gevoelens vertellen die zij hadden
toen zij een psalm lazen die indruk op hen maakte of die een
zegen in hun leven is geweest.

Psalm 24:3–4 (Tekstenbeheersing). De Heer heeft ons
gedragsnormen gegeven die wij moeten naleven.

Ze zijn hoger dan de normen van de wereld en kunnen grote
zegeningen voortbrengen. Deze normen zijn niet vrijblijvend
en niet veranderlijk. (15–20 minuten)

Lees de volgende droom van president Joseph F. Smith voor:

‘Ik droomde op een nacht dat ik op reis was, en ik had
sterk het gevoel dat ik mij moest haasten – mij haasten
zoveel ik maar kon, uit angst dat ik te laat zou komen.
Ik ging zo snel als ik kon op weg, en het enige waar ik mij
van bewust was, was dat ik een klein bundeltje bij me had,
dat in een zakdoek was gewikkeld. Ik wist niet wat erin
zat, en had ook geen tijd om erin te kijken omdat ik zoveel
haast had, maar ten slotte kwam ik bij een prachtig land-
huis, als het een huis genoemd kon worden. Het leek te
groot, te mooi om met de hand gemaakt te zijn, maar het
was het huis waarvan ik dacht dat het de plaats van mijn
bestemming was. Toen ik er snel op afliep, zag ik een
bordje met het woord “bad” erop. Ik sloeg vlug die rich-
ting in, stapte in het bad en waste mezelf. Ik maakte het
bundeltje dat ik bij me had open, en zag een schoon, wit
kledingstuk, iets wat ik in lange tijd niet had gezien,
omdat de mensen in mijn omgeving het niet zo belangrijk
vonden om alles erg schoon te houden. Maar mijn kle-
dingstuk was schoon. Ik trok het aan. Toen rende ik naar
wat een grote opening of deur leek te zijn. Ik klopte aan
en de deur ging open, en de man die daar stond, was de
profeet Joseph Smith. Hij keek mij een beetje verwijtend
aan en zijn eerste woorden waren: “Joseph, je bent laat.”
Toch had ik voldoende zelfvertrouwen om te zeggen:

‘“Ja, maar ik ben rein – ik ben rein!”

‘Hij pakte mijn hand beet, trok me naar binnen en deed
de grote deur dicht. Ik voelde zijn hand – zo tastbaar als
iedere mensenhand. Ik kende hem, en toen ik naar binnen 

Bespreek de volgende vragen met de cursisten:

• Welke soort ‘reinheid’ zou president Smith bedoeld hebben?

• Waarom is reinheid belangrijk?

Lees Psalmen 24:1–5 met de cursisten en vraag wat volgens hen
de zinsneden ‘de berg des Heren’, ‘rein van handen’ en ‘zuiver
van hart’ betekenen. Lees de volgende uitspraak van ouderling
Dallin H. Oaks voor:

Zet de volgende schriftuurplaatsen op het bord en laat de cur-
sisten daarin opzoeken hoe we volgens de Heer rein kunnen
worden: Psalmen 1; Jesaja 1:18; Johannes 15:1–4; Mosiah 4:2;
Helaman 3:35; Moroni 7:48; 10:32–33; LV 88:74, 85–86.

Psalmen 1–150. Een aantal psalmen bevatten profetieën
over het leven en de zending van de Heiland. De vervulling
van deze profetieën tijdens de zending van de Heiland
was het bewijs dat Hij inderdaad de Zoon van God was.
(20–25 minuten)

Zeg dat u één cursist hebt uitgekozen en dat de klas aan de hand
van een aantal aanwijzingen mag raden wie het is. Leg uit dat
het doel van deze opdracht is om te ontdekken wie de gekozen
cursist is door zo min mogelijk aanwijzingen te gebruiken en
iedere cursist één keer te laten raden. Moedig de cursisten aan
om hun kans om te raden pas te gebruiken als ze er vrij zeker
van zijn wie het is. Zeg niet wie de cursist is totdat u alle aanwij-
zingen hebt gegeven.

Begin met aanwijzingen die op veel cursisten in de klas van
toepassing zijn (zoals ‘de cursist is een jongen’, ‘hij is langer dan
anderhalve meter’ of ‘hij heeft blond haar’). Geef dan aanwij-
zingen die specifieker zijn, maar die niet aan het uiterlijk te zien
zijn. (Het kan nuttig zijn om van tevoren contact op te nemen
met de ouders van de cursist voor dergelijke aanwijzingen, zoals
hobby’s, prestaties of geestelijke kracht.) Vraag de cursisten
daarna:

• Wanneer wisten jullie wie het was?

• Welke aanwijzingen waren het nuttigst? Waarom?

‘Als we rechtschapen handelingen verrichten en geen god-
deloos gedrag vertonen, hebben we reine handen.

‘Als we met de juiste motieven handelen en als we niet
toegeven aan verboden verlangens en gedragingen,
hebben we een zuiver hart.’ (Pure in Heart [1988], blz. 1.)

liep, zag ik mijn vader, en Brigham en Heber, en Willard
en andere goede mensen die ik had gekend in een rij staan.
Ik keek als het ware over deze vallei heen, en het leek
wel of er een grote menigte mensen stond, maar op de
voorgrond stonden alle mensen die ik gekend had. Mijn
moeder was er, en zij zat met een kind op schoot; en ik
kon veel mensen noemen die ik bij naam had gekend.
Zij zaten daar, tussen de uitverkorenen en de verhoogden.’
(Gospel Doctrine, 5e editie [1939], blz. 542.)
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Zeg dat de Psalmen profetieën, of aanwijzingen, over de Heiland
bevatten. Het was de bedoeling om de mensen duidelijk te
maken wie Hij was en waar Hij geboren zou worden. Zet de
teksten uit de eerste kolom van het volgende schema op het
bord. Lees een aantal teksten en laat de cursisten de aanwij-
zingen over de Heiland opzoeken. Bespreek tijdens het lezen aan
de hand van de volgende vragen hoe duidelijk die aanwijzing
voor de mensen in het Nieuwe Testament geweest zou zijn:

• Als jullie in de tijd van de Heiland hadden gewoond, had je
Hem dan aan de hand van deze aanwijzingen herkend?

• Waarom zagen zoveel mensen niet dat de Heiland deze profe-
tieën vervulde?

Psalmen Messiaanse Vervulling
profetie

Psalmen 16:9–10 Christus zou herrijzen Handelingen 
13:34–37

Psalmen 22:1 Hij zou zich in de steek Matteüs 27:46
gelaten voelen

Psalmen 22:7–8 Hij zou bespot worden Matteüs 27:43

Psalmen 22:16 Zijn handen en voeten Johannes 20:24–27
zouden doorboord worden

Psalmen 22:18 Zijn kwelgeesten zouden Matteüs 27:35
om zijn kleding loten

Psalmen 31:5 Hij zou zijn geest in Lucas 23:46
Gods hand bevelen

Psalmen 34:20 Geen van zijn botten Johannes  
zouden gebroken worden 19:31–33, 36

Psalmen 41:9 Hij zou verraden worden Johannes 13:21–27

Psalmen 65:7 Hij zou de storm op het Matteüs 8:26; 
meer tot bedaren brengen Lucas 8:24

Psalmen 68:19 Hij zou worden opgenomen Efeziërs 4:7–10

Psalmen 69:21 Hij zou gal en azijn drinken Matteüs 27:34; 
Johannes 19:28–30

Psalmen 91:11–12 Hij zou door engelen Matteüs 4:5–6; 
beschermd worden Lucas 4:10–11

Psalmen 110:1, 4 Hij zou aan de rechterhand  Matteüs 22:41–46; 
van God zitten – Hebreeën 5:1–6
voor eeuwig priester 

Psalmen 118:21–22 Hij zou worden verworpen,  Lucas 20:9–19
maar de hoeksteen worden

Lees met de cursisten de teksten in het schema waaruit de
vervulling van de profetieën blijkt. Laat de cursisten die kruis-
verwijzingen in de kantlijn naast de desbetreffende psalmen
zetten. Vraag:

• Hoe precies werden deze profetieën vervuld?

• Waarom was het belangrijk dat ze precies in vervulling
gingen?

Geef uw getuigenis van de zending van Jezus Christus en van
de voorkennis die de profeten van zijn leven hadden. Vraag de
cursisten: Wat blijkt daaruit over de manier waarop de huidige
profeet ons kan helpen bij onze voorbereiding op de weder-
komst van de Heiland?

Psalmen 1–150. Onze lofzangen zijn met de psalmen
van weleer te vergelijken. (35–55 minuten)

Wij kunnen de Heer door middel van gepaste muziek aan-
bidden, waardoor wij de Geest kunnen voelen. Laat een aantal
cursisten vertellen wat hun lievelingslofzang is en waarom.
Zing of lees verscheidene van die lofzangen met de cursisten en
bespreek wat zij na het zingen van lofzangen voelen. Lees Leer
en Verbonden 25:12 en vraag waarom het zingen van lofzangen
een manier is om de Heer te aanbidden. Zeg dat de psalmen
voor de kerk van weleer lofzangen waren.

Vergelijk de getuigenissen over onze hemelse Vader en Jezus
Christus in onze hedendaagse lofzangen met de getuigenissen
in enkele psalmen. U kunt bijvoorbeeld psalm 23 vergelijken
met ‘De Heer is mijn Herder’ (lofzang 76), een lofzang die op
die psalm gebaseerd is. U kunt ook een psalm en een lofzang
over hetzelfde onderwerp maar met andere woorden verge-
lijken, zoals psalm 138 en ‘Christus is mijn Heer’ (lofzang 90).
Zie ‘Verwijzingen naar de Schriften’ in Lofzangen, onder het
kopje ‘Psalmen’ (blz. 253), voor een opsomming van lofzangen
die met bepaalde psalmen overeenkomen. Vraag de cursisten
wat zij aan de hand van de geschreven woorden over de gevoe-
lens van de schrijvers voor de Heiland kunnen zeggen.

Door lofzangen worden ons hart en ons verstand op de Heiland
gericht, terwijl sommige wereldse muziek ons bij Hem vandaan
kan leiden. Lees 1 Samuël 16:23 en vraag:

• Welke invloed had goede muziek op Saul?

• In hoeverre zijn wij vandaag opgebouwd en geïnspireerd
door wat we in de klas gezongen hebben?

• Als we ons hart door middel van gepaste muziek op de
Heiland kunnen richten, is het dan niet logisch dat ongepaste
muziek ons op het kwade kan richten?

• Hoe kunnen we erachter komen welke muziek gepast is?
(Zie Moroni 7:15–19; LV 50:23; Geloofsartikelen 1:13.)

Bespreek hoe we aan de hand van de volgende vier beginselen
muziek kunnen uitkiezen waardoor onze spiritualiteit toeneemt
en waardoor wij dichter tot Christus kunnen komen:

• De tekst moet positief en gezond zijn.

• Door het ritme, het volume en de intensiteit moet de Geest
worden uitgenodigd en ons verstand worden verfijnd.

S  M  T  W  TH  F  S
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• De naam van de groep of artiest en de verpakking van de
muziek mag niet pornografisch of satanisch zijn.

• Promotiemateriaal (zoals een videoclip) moet gepast zijn.

Laat de cursisten zich afvragen of zij door de muziek die zij
hebben en beluisteren dichter tot Christus komen. Moedig de
cursisten aan om naar muziek te luisteren die een zegen in
hun leven kan zijn, en om muziek te vermijden waardoor de
Geest wordt verdreven. Lees de volgende uitspraak van het
Eerste Presidium voor:

‘Gewijde muziek is een essentieel onderdeel van onze
bijeenkomsten. De lofzangen zorgen voor een sfeer waarin
de Geest van de Heer aanwezig kan zijn, roepen een
gevoel van eerbied op, scheppen een band onder de leden
en zijn een middel om de Heer te loven.

‘De beste redevoeringen worden soms gehouden in de
vorm van een lofzang. Lofzangen zetten ons aan tot
bekering en goede werken, sterken ons getuigenis en
ons geloof, troosten de treurenden en de ontmoedigden,
en motiveren ons om tot het einde toe te volharden.’
(Lofzangen, blz. VII.)

Lees de volgende uitspraak van ouderling Dallin H. Oaks voor:

U kunt ook de uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie
voorlezen in de inleiding tot ‘De Psalmen’ in Het Oude Testament:
Genesis–2 Samuël (blz. 291).

‘Lofzangen zingen is een van de beste manieren om
onszelf in harmonie te brengen met de Geest van de
Heer. (. . .)

‘Lofzangen zingen is een van de beste manieren om de
leer van het herstelde evangelie te leren kennen. (. . .)

‘(. . .) Wij behoren gebruik te maken van lofzangen
wanneer wij behoefte hebben aan geestelijke kracht en
inspiratie.

‘Wij die “zijn bewogen om het gezang van de verlossende
liefde te zingen” (Alma 5:26), moeten blijven zingen om
steeds dichter te kunnen komen bij Hem die gewijde
muziek heeft geïnspireerd en ons gebiedt die te gebruiken
om Hem te aanbidden. Dat wij daarin ijverig zullen zijn
is mijn nederig gebed.’ (De Ster, januari 1995, blz. 8–11.)

Psalmen 1–150
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Inleiding
Het boek Spreuken is een verzameling korte, bondige uit-
spraken over het gedrag van de mens. Het is het derde van de
poëtische boeken in het Oude Testament. De boeken Job,
Psalmen, Spreuken en Prediker worden soms de literatuur
van de wijsheid genoemd. Ze bevatten minder materiaal over
goddelijke openbaring en meer menselijke wijsheid dan de
boeken over de wet, de geschiedenis of de profeten. (Zie ‘Hoe
is het Oude Testament georganiseerd?’, blz. 8; inleiding tot
Spreuken in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 15.)

Spreuken zijn meestal eenvoudig en direct. Voorbeelden van
hedendaagse spreuken zijn: ‘Een stuivertje gespaard is een
stuivertje gewonnen’, ‘De huid niet verkopen voordat de beer
geschoten is’, en ‘Wie waagt, die wint’. Sommige spreuken
zijn gecompliceerder en onduidelijk. Het woord spreuk is van het
Hebreeuwse woord mashal afkomstig en betekent ‘vertegen-
woordigen’ of ‘lijken op’.

Er staan ook spreuken in andere boeken. (Zie 1 Samuël 24:13;
Job 28:28; Ezechiël 18:2.) De Heiland maakte bij zijn leringen
ook gebruik van spreuken. (Zie Lucas 4:23; Johannes 16:25.) De
spreuken in het Oude Testament kunnen een bron van inspiratie,
raad en leiding zijn voor wie de boodschappen van wijsheid ervan
lezen en overdenken. Als u Spreuken bestudeert, overweeg dan
hoe de leringen erin in het hedendaagse leven toegepast kunnen
worden. Als we oude gelijkenissen door hedendaagse vervangen,
merken we vaak dat de wijsheid nu nog even toepasselijk is.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij dienen ijverig naar de wijsheid van God te streven als

leidraad in ons leven. (Zie Spreuken 1:1–7; 2:1–12; 3:13–20;
4:7–8; 16:16.)

• De Heer zal de mensen die op Hem vertrouwen de weg
wijzen. (Zie Spreuken 1:24–33; 3:5–7.)

• De Heer verheugt Zich in de mensen die Hem in deugdzaam-
heid, wijsheid en ijver respecteren. (Zie Spreuken 31:10–31.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 20, ‘Vertrouw op de Here’,
laat in drie gelijkenissen zien hoe belangrijk het is om

op de Heer te vertrouwen (zie Videolessen: Oude Testament voor
lesideeën).

Spreuken 1–31. De wijsheid in het boek Spreuken kan een hulp-
middel zijn om beslissingen te nemen, vragen te beantwoor-
den en belangrijke waarheden te begrijpen. (25–30 minuten)

Laat de cursisten nadenken over een crisis, beslissing of probleem
nadenken waar ze mee te maken hebben gehad. Vraag dan:

Spreuken 1–31
• Zien jullie dergelijke problemen het liefst zelf onder ogen of is

het nuttig om anderen om advies en leiding te vragen?

• Aan wie vertrouw je je moeilijkste problemen toe? Waarom?

• Probeer je hun advies op te volgen of heb je de neiging om die
te negeren?

Zorg dat de cursisten begrijpen dat het boek Spreuken een ver-
zameling wijze gezegden is, waarvan er vele door de Heer
zijn geïnspireerd en die ons eens tot steun kunnen zijn bij veel
van onze problemen. Lees Spreuken 1:1; 10:1; 25:1; 30:1; en 31:1
en zoek op wie het grootste deel van het boek Spreuken hebben
geschreven. Lees 1 Koningen 4:29–34 en zoek op hoeveel
Spreuken Salomo heeft geschreven.

Behandel de informatie in de inleiding en bespreek in welke
opzichten een studie van het boek Spreuken nuttig is. Laat hen
Spreuken 1:1–7; 2:1–12; 3:13–20; 4:7–8; en 16:16 lezen. Vraag:

• Wat staat er in deze teksten over de waarde van wijsheid?

• Waarom is het belangrijk dagelijks wijsheid te betrachten bij
de beslissingen die we dagelijks nemen?

• Waarom bevatten de aanwijzingen van de Heer ten aanzien
van onze problemen altijd wijze raad?

In het boek Spreuken staat veel wijsheid. Laat iedere cursist een
ander hoofdstuk uit Spreuken kiezen en daarin een nuttige
spreuk opzoeken die ze met de klas kunnen bespreken. Laat hen
de spreuk voorlezen en vertellen waarom die spreuk volgens
hen op ons van toepassing is en welke zegeningen wij zullen ont-
vangen als wij die spreuk naleven.

Spreuken 1–31. Iedereen bezit een bepaalde hoeveelheid
wijsheid die waardevol genoeg is om er anderen deelgenoot
van te maken. (25–30 minuten)

Laat de cursisten aan een favoriet citaat denken die ze uit het
hoofd hebben geleerd of ergens hebben opgeschreven. Vraag:

• Hoe vaak denk je aan dat citaat?

• Wat heb je aan dat citaat gehad?

Leg uit dat er in het boek Spreuken veel bekende teksten staan
die nuttig kunnen zijn als we ze toepassen. Laat de cursisten hun
eigen spreuken schrijven volgens het eenvoudige patroon dat
ouderling Boyd K. Packer heeft gegeven:

‘Jezus heeft ongeletterde luisteraars in de onzichtbare,
ontastbare beginselen van het evangelie onderwezen. Toen
hij geloof, liefde, broederschap en bekering verkondigde,
gebruikte hij de techniek om het ontastbare, onzichtbare
ideaal te vergelijken met bekende, gewone dingen die de
discipelen al kenden. Dat wordt associatieve waarneming
genoemd. Dit is de formule:

‘ ________________ is te vergelijken met ________________ 

‘Zet in de eerste open ruimte het beginsel dat u wilt
behandelen. Zet bijvoorbeeld GELOOF in de eerste open
ruimte.

‘Geloof is te vergelijken met ________________

DE SPREUKEN
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Moedig de cursisten aan om enige creativiteit aan de dag te
leggen bij het schrijven van hun spreuken. Laat hen een aantal
spreuken aan de klas voorlezen.

Spreuken 3:5–6 (Tekstenbeheersing). De Heer leidt de
mensen die op Hem vertrouwen. (30–35 minuten)

Laat de cursisten de namen van drie mensen opschrijven die zij
om hulp zouden vragen als zij in ernstige problemen zouden
verkeren. (Als hun leven bijvoorbeeld op het spel zou staan of
als ze juridische problemen hadden.) Laat hen bij iedere naam
opschrijven waarom die persoon volgens hen te vertrouwen is.
Laat de cursisten die dat willen, vertellen wie zij hebben opge-
schreven en waarom. Laat de klas Spreuken 3:5–6 lezen. Vraag:

• Wie moeten we volgens deze teksten vertrouwen?

• Welke belofte krijgen de mensen die op de Heer vertrouwen?

• Welke andere vereisten worden er genoemd?

• Hoe belangrijk is het voor jou om leiding van de Heer te
ontvangen?

Laat de cursisten de naam van Jezus Christus op hun lijstje
zetten als die er nog niet opstaat. Laat hen de volgende teksten
lezen en opschrijven waarom wij Hem kunnen vertrouwen:
2 Nephi 2:5–8; Mosiah 3:5–11; Alma 7:11–13; Mozes 1:39. Vraag
de cursisten in welk opzicht de redenen om Christus te ver-
trouwen te vergelijken zijn met de redenen om de andere
mensen op hun lijstje te vertrouwen. Geef uw getuigenis van
de liefde van de Heiland voor eenieder van hen en dat zij op
Hem kunnen vertrouwen.

Het is belangrijk dat de cursisten tijdens hun studie van
Spreuken 3:5–6 begrijpen hoe de Heer zijn belofte nakomt om
hun op hun pad te leiden, en welke middelen Hij daarvoor
gebruikt. Maak de cursisten aan de hand van de volgende drie
gelijkenissen duidelijk dat de Heer ons leidt door middel van
de Heilige Geest, de Schriften en een hedendaagse profeet.

1. Vergelijk de influisteringen van de Heilige Geest met het
advies en de aanmoediging van de mensen die ons dierbaar
zijn. Vraag:

• Waarom krijgen wij advies van de mensen die ons
dierbaar zijn?

• Is de mate van hun hulp en aanmoediging afhankelijk van
de manier waarop jullie luisteren en reageren? Waarom?

Laat in Johannes 14:26 en Moroni 7:16–19 opzoeken hoe de
Heer tot ons spreekt. Lees Mosiah 2:36–37 en vraag:

‘Bedenk nu een tastbaar voorwerp dat uw cursisten zullen
herkennen en dat met geloof vergeleken kan worden.
Hoe vertrouwder en eenvoudiger het voorbeeld, hoe
duidelijker de gelijkenis. Misschien wilt u dit voorbeeld
gebruiken: GELOOF is te vergelijken met een ZAADJE.
Geloof is echt met een zaadje te vergelijken – in iedere
geval volgens Alma. (. . .) (Alma 32:28–29.)

‘Als u geloof eenmaal met iets tastbaars hebt vergeleken,
kunt u het visueel maken, beschrijven en meten. U kunt
iets vertellen over de omvang, de vorm, de kleur en de
substantie.’ (Teach Ye Diligently, blz. 28–29.)

• Wat zal er volgens die teksten gebeuren als we de Geest
van de Heer negeren?

• Hoe belangrijk is de leiding van de Heilige Geest in
jullie leven?

• Hoe hebben jullie door die invloed gemoedsrust, bescher-
ming en geluk ontvangen?

2. Vergelijk de Schriften met een instructieboek. Vraag:

• Als jullie voor de eerste keer je eigen parachute moesten
inpakken, hoe nauwkeurig zou je dan de instructies
volgen?

• Wat is het gevaar als we de instructies maar vluchtig lezen?

• In hoeverre zijn de Schriften met een instructieboek te
vergelijken?

• Welke aanwijzingen hebben jullie door middel van de
Schriften van de Heer ontvangen?

• Wat doen jullie om de Schriften meer dan terloops te
bestuderen?

3. Vergelijk de hedendaagse profeet met een gids in het
oerwoud. Vraag:

• Hoe belangrijk zouden jullie het vinden om tijdens een reis
door het oerwoud een gids te hebben?

• Welke vaardigheden zou die gids moeten hebben?

• In hoeverre is een hedendaagse profeet met een ervaren en
kundige gids te vergelijken?

• Hoe krijgen we door middel van een hedendaagse profeet
leiding van de Heer?

• Wat zijn de gevaren als we zijn raad niet opvolgen?

Laat de cursisten Moroni 10:4–5; Leer en Verbonden 1:14–18;
en 33:16–18 lezen. Bespreek wat deze teksten bijdragen tot ons
begrip van gehoorzaamheid aan de Geest, schriftstudie en
gehoorzaamheid aan de profeet. Laat de cursisten vertellen
wanneer zij leiding van de Heilige Geest, de Schriften of de
profeet hebben ontvangen. Vraag:

• Wat hebben jullie aan die invloed gehad?

• Waardoor was je voorbereid om die leiding te ontvangen?

Geef uw getuigenis over de manier waarop de Heer u tot zegen
is geweest.

Spreuken 31:10–31. Wij moeten met iemand trouwen die
christelijke karaktereigenschappen heeft. (10–15 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze iemand hebben
gevonden waarmee ze in de tempel willen trouwen en dat ze
zich vanavond gaan verloven. Vraag: Welke eigenschappen hoop
je dat je toekomstige partner zal hebben? Zet de eigenschappen
op het bord onder het kopje Jouw lijst. Vraag waarom die eigen-
schappen belangrijk voor hen zijn.

Laat in Spreuken 31:10–31 de eigenschappen van een recht-
schapen vrouw opzoeken. Vraag in hoeverre die eigenschappen
ook op voor rechtschapen mannen gelden. Bespreek waarom die
eigenschappen belangrijk zijn.

Spreuken 1–31
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Inleiding
Prediker betekent ‘iemand die met overtuiging iets verkondigt’.
Het boek Prediker wordt net als de boeken Job en Spreuken
soms ‘wijsheidsliteratuur’ genoemd en omvat leringen waaruit
duidelijk blijkt dat wijsheid dwaasheid overtreft. Prediker is het
vierde boek in de zogenoemde poëtische afdeling van het Oude
Testament.

Het belangrijkste thema in het boek Prediker is dat het leven
zinloos is als het niet op God is gericht. De Prediker heeft
geschreven: ‘Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God
en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen’
(Prediker 12:13).

Zie ‘Prediker. De boodschap van de prediker’ in Het Oude Testa-
ment: 1 Koningen – Maleachi (blz. 22) voor een gedetailleerder
overzicht van dit boek.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Gemoedsrust en duurzaam geluk zijn in het evangelie van

Jezus Christus te vinden, niet in aardse prestaties of bezit-
tingen. (Zie Prediker 1:1–3, 12–18; 2:1–11; 12:13–14.)

• Het heilsplan geeft in grote trekken weer dat er voor al Gods
doeleinden een juiste tijd is. Als wij zijn plan volgen, zullen
we gelukkig zijn. (Zie Prediker 3:10–11.)

Lesideeën
Prediker 1–12. Als wij niet dicht bij de Heer leven, is ons
leven leeg. (30–35 minuten)

Lees de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball
voor:

‘Tenzij we door onze levenswijze dichter tot onze hemelse
Vader en onze naasten komen, zullen we een enorme
leegte in ons leven ervaren.’ (‘The Abundant Life’, Ensign,
juli 1978, blz. 4.)

Prediker 1–12
Bespreek in het kort de volgende drie ideeën, aan de hand van
de bijbehorende vragen:

1. Denk na over de verschillende beslissingen die mensen
zouden nemen als ze geloven dat ze geen verantwoording
over hun levenswijze aan God hoeven af te leggen of niet
voor hun keuzen geoordeeld zullen worden.

• Denken jullie dat hun keuzen duurzaam geluk zouden
voortbrengen?

• Zijn er, behalve het vermijden van Gods straf, betere
redenen om het goede te kiezen?

2. Stel je voor dat er geen leven na de dood zou zijn en dat ons
leven door de dood definitief zou eindigen.

• Wat zou er dan met de mens gebeuren dat volgens jullie
oneerlijk, onrechtvaardig of inconsequent zou zijn?

• Hoe kunnen we door onze kennis van het heilsplan met
dergelijke zaken omgaan?

3. Denk aan wie je heel dierbaar zijn.

• Geloven jullie dat bezittingen ons gelukkig kunnen
maken?

• Hoe lang duurt meestal het geluk dat op wereldse
bezittingen is gebaseerd?

Leg uit dat de vragen die u gesteld hebt te maken hebben met
de vragen die in Prediker worden behandeld. Zeg dat de
schrijver van Prediker het grootste deel van het boek geschreven
heeft alsof hij geloofde dat we alleen dit leven hebben. Hij heeft
het woord ijdelheid door het hele boek heen gebruikt om aan
te geven wat zinloos, tijdelijk of onbevredigend is. Door vanuit
dat perspectief te schrijven, laat hij zien hoe frustrerend het leven
zonder het evangelie kan zijn. Door zijn stijl wordt duidelijk dat
het leven niet veel voorstelt als we God niet dienen en ons niet
voorbereiden op het oordeel dat eens al Gods kinderen ten deel
zal vallen.

Hoewel Prediker in hoofdstukken verdeeld is, is het eigenlijk één
geheel. Om ervoor te zorgen dat de cursisten de boodschap goed
begrijpen, houdt u de volgorde van het boek aan.

Laat in Prediker 2:1–10 opzoeken waar de schrijver naar op zoek
was om een blijvend gevoel van vreugde en geluk te vinden.
Vraag wat zij daarvan vinden. Lees Prediker 1:1–3, 14–15; 2:11,
17–18. Vraag:

• Waarom is de zinsnede ‘onder de zon’ een goede beschrijving
van wereldse zaken?

• Zijn jullie het eens met zijn conclusie dat het leven vol ijdel-
heid is – vol zaken die geen blijvende gemoedsrust en geluk
voortbrengen?

Laat de cursisten de inleiding tot Prediker 3 in hun gids voor de
cursist lezen. Vraag: Welke vertroostende woorden staan er in
Prediker 3:1–8?

PREDIKER
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HOOGLIED VAN SALOMO

In Prediker 4–5 staat dat goede werken tot groter geluk leiden
dan goddeloze werken, ook als iemand niet in God, zijn heils-
plan of een leven hierna gelooft. Lees Prediker 4:13–5:6 en zoek
op hoe deze teksten dat beginsel bevestigen.

Laat de cursisten de inleiding van Prediker 7–11 in hun gids voor
de cursist lezen en de opgave maken. Bespreek wat er in die
hoofdstukken wordt behandeld.

In Prediker 12 staat dat de schrijver oprecht in de eeuwige aard
van het leven geloofde. Lees Prediker 12:13–14 en zoek op wat
het werkelijke doel van zijn geschriften was. Vraag de cursisten:

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat het Hooglied van
Salomo geen geïnspireerde Schriftuur is.

• Wat maakt het uit als we weten dat die teksten waar zijn?

• In hoeverre is de kennis van het oordeel en van het feit dat dit
‘voor alle mensen’ geldt een hulpmiddel in ons streven naar
geluk?

• In hoeverre is Prediker een hulpmiddel om de drie beginselen
die aan het begin van de les zijn behandeld, te begrijpen?

Besluit met het zingen van ‘Wees gehoorzaam aan de geboden’
(lofzang 197). Geef uw getuigenis dat ons leven meer inhoud
krijgt als wij Gods plan begrijpen en naleven.

Prediker 1–12
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Jesaja was de zoon van Amoz. Hij was veertig jaar lang profeet
in Jeruzalem (van 740 tot 701 v.C.). Hij had veel godsdienstige
en politieke invloed tijdens het bewind van koning Jechizkia,
van wie hij de belangrijkste adviseur was. Jesaja is de meest geci-
teerde profeet uit het Oude Testament. Hij werd vooral door
Jezus, Paulus, Petrus en Johannes geciteerd.

Er zijn ten minste drie redenen waarom het boek Jesaja zo
belangrijk is. Ten eerste gaf de Heiland het gebod om de
woorden van Jesaja ijverig te bestuderen. (Zie 3 Nephi 23:1.)
Ten tweede wordt Jesaja meer dan enige andere profeet geci-
teerd. Negentien van de zesenzestig hoofdstukken zijn volledig
in het Boek van Mormon geciteerd, en nog twee hoofdstukken
zijn op twee teksten na volledig geciteerd. Van de 1292 teksten
in Jesaja staan er ongeveer 430 in het Boek van Mormon,
sommige zelfs meer dan eens (totaal bijna 600). Als alle citaten
uit Jesaja in het Boek van Mormon in één boek zouden worden
gezet, en het boek Jesaja zou worden genoemd, zou dat het
op drie na grootste boek in het Boek van Mormon zijn. Zie het
volgende schema:

Jesaja wordt ook 137 keer in het Nieuwe Testament en 106 keer in
de Leer en Verbonden geciteerd. Omdat andere profeten zo vaak
uit Jesaja geciteerd hebben of ernaar hebben verwezen, zijn de
Schriften vaak het beste hulpmiddel om Jesaja te begrijpen. Meer
dan de helft van de verzen uit Jesaja die in het Boek van Mormon
geciteerd worden, verschillen van die in de Bijbel. Deze ver-
schillen zijn een verduidelijking of geven aanvullende informatie
over de betekenis van Jesaja.

Ten derde: de boodschap van Jesaja is ten derde zo belangrijk
omdat die gericht is op verlossing door Jezus Christus, die de
profeet heeft gezien. (Zie Jesaja 6:5; 2 Nephi 11:2.) Nephi citeerde
de geschriften van Jesaja opdat hij ‘hen [zijn volk] meer terdege
mocht bewegen te geloven in de Here hun Verlosser’ (1 Nephi
19:23). Monte S. Nyman, een mormoons wetenschapper, heeft
geschreven: ‘Van de 425 afzonderlijke verzen uit Jesaja die in het
Boek van Mormon geciteerd worden, zeggen 391 iets over de
eigenschappen of de zending van Jezus Christus.’ (Great Are the
Words of Isaiah [1980], blz. 7.) Het is een van de belangrijkste
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taken van een profeet om van Christus te getuigen (zie Jakob
7:11), en het is belangrijk dat wij de leringen van de profeten
bestuderen die over Jezus Christus spraken. De naam van Jesaja
betekent ‘Jehova redt’.

Zie ‘Achtergrondinformatie E’ in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi (blz. 141–145) voor meer informatie over
het boek Jesaja.

Inleiding
Toen Jesaja aan zijn bediening begon (ongeveer 740 v.C.) werden
zowel Israël als Juda door vijanden bedreigd. Het grootste pro-
bleem was echter hun gebrek aan rechtschapenheid. Jesaja gaf
het volk Juda een bestraffende boodschap van de Heer. Maar zijn
boodschap bevatte ook een hoopvolle belofte – als het volk zich
zou bekeren, zou het met de Heer worden verzoend. Als u Jesaja
1–12 leest, let er dan op in hoeverre de boodschap aan Juda in
onze tijd kan worden toegepast. (Zie 1 Nephi 19:23.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Jesaja profeteerde over het leven en de zending van Jezus

Christus. (Zie Jesaja 2:3–12; 6:8; 7:14–16; 9:1–7; zie ook 1 Nephi
19:23; Jakob 7:11.)

• De Heer heeft het voor ons mogelijk gemaakt om volledig rein
te worden en vergeving van onze zonden te ontvangen als wij
ons bekeren en zijn geboden onderhouden. (Zie Jesaja
1:16–18.)

• In het huis des Heren (de tempel) onderricht de Heer zijn
volk in de wegen van rechtschapenheid. Als wij in de tempel
de verordeningen ontvangen en ons aan onze verbonden
houden, kunnen wij Zion vestigen en ons voorbereiden om
de Heer bij zijn wederkomst te ontmoeten. (Zie Jesaja 2:2–5.)

• Het Boek van Mormon en de kerk zijn ‘vaandels’ die de
wereld op de herstelling van het evangelie attent maken.
(Zie Jesaja 5:26; 11:10–12; zie ook 2 Nephi 29:2.)

Lesideeën
In Oude Testament – videopresentaties, segment 23, ‘Over-
zicht van Jesaja tot en met Maleachi’, staat informatie

over de profeten in het laatste deel van het Oude Testament
(zie Videolessen: Oude Testament voor lesideeën).

Jesaja 1–12
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Jesaja 1–12. Profeten vertellen ons wat wij
moeten weten om het eeuwige leven te beërven.

(20–25 minuten)

President Ezra Taft Benson heeft als president van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd:

Laat de cursisten in Jesaja 1–12 zinsneden opzoeken die een
oproep tot bekering of raad over een christelijke leefwijze
bevatten. Moedig de cursisten aan om de raad van Nephi te
volgen en die leringen voor hun eigen nut en lering toe te
passen. (Zie 1 Nephi 19:23.) Verdeel de volgende schriftuur-
plaatsen onder de cursisten een laat hen de raad van Jesaja
opzoeken:

Schriftuur- De raad van Jesaja
plaats

Jesaja 1:11–13 Wees geen huichelaar.

Jesaja 1:16 Laat u door de doop reinigen.

Jesaja 1:17 Help anderen.

Jesaja 1:18 Bekeer u. (Zie het lesidee voor Jesaja 1:16–19.)

Jesaja 1:28 Verlaat de Heer niet, maar volhard tot het einde.

Jesaja 2:2–3 Ga naar de tempel. (Zie het lesidee voor 
Jesaja 2:2–5.)

Jesaja 2:4 Wees een vredestichter.

Jesaja 2:5 Wandel in het licht van de Heer; zorg dat de 
Geest bij u is.

Jesaja 2:7–8 Aanbid of vereer niet waar God ons mee 
gezegend heeft.

Jesaja 3:9 Zondig niet openlijk en opstandig, zoals het volk
van Sodom.

Jesaja 3:16–24 Vermijd de gebruiken en buitenissigheden 
van de wereld.

Jesaja 5:11–12 Pas op dat u niet de gemakkelijkste weg kiest. 
(Zie ook 2 Nephi 28:8.)

Jesaja 5:18 Wees niet aan zonde gekluisterd zoals dieren die aan
wagens en lasten zijn geketend.

Jesaja 5:26 Help de Heer bij het vergaderen van zijn volk.

‘Als de profeet zegt wat wij moeten weten, maar wij dat
liever niet horen, is dat een beproeving van onze getrouw-
heid. (. . .)

‘Als een profeet de waarheid openbaart, kan dat verdeeld-
heid onder het volk veroorzaken. De oprechten van hart
geven gehoor aan zijn woorden, maar de slechten negeren
de profeet of komen tegen hem in opstand.’ (‘Fourteen
Fundamentals in Following the Prophet’, 1980 Devotional
Speeches of the Year [1981], blz. 28–29.)

S  M  T  W  TH  F  S

Jesaja 1–12. Uit de verschillende namen waarmee Jesaja de
Heer aanduidde, blijkt de aard, het doel en de zending van
Jezus Christus. (20–25 minuten)

Laat de cursisten opgave A onder Jesaja 12 in hun gids voor de
cursist maken. Bespreek wat ze over de namen van de Heer te
weten zijn gekomen.

Jesaja 1–66. Door bepaalde belangrijke begrippen kunnen
we Jesaja beter begrijpen. (5–10 minuten)

Zet de volgende zes Hebreeuwse letter op het bord:
. Laat de cursisten de boodschap ontcijferen. Zonder

hulp lukt ze dat waarschijnlijk niet.

Geeft de cursisten de volgende twee sleutels:

• =H, = A =I, = S

• Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen.

Zeg dat er ook bepaalde sleutels zijn om Jesaja beter te begrijpen.

In ‘Achtergrondinformatie E’, in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi (blz. 141–145) worden tien sleutels besproken om Jesaja
beter te begrijpen. (Bijvoorbeeld: ‘Heb de geest van profetie’ en
‘Begrijp de manier waarop de joden profeteerden’.) Bespreek
met uw cursisten de sleutels die volgens u nuttig zijn. Maak voor
iedere sleutel die u bespreekt een grote sleutel van papier. Geef
de cursisten teksten aan de hand waarvan zij iedere sleutel
kunnen opzoeken. Laat hen de beginselen op de papieren sleutel
zetten. Zorg dat die sleutels tijdens uw studie van Jesaja in de
klas hangen.

Jesaja 1–66. Jesaja profeteerde over het leven en de
zending van Jezus Christus. (20–25 minuten)

Het opzoeken van zijn Messiaanse profetieën is een van de
manieren om snel de belangrijkste boodschappen van Jesaja te
behandelen. Geef de cursisten een kopie van het volgende
schema, waarop alleen de schriftuurplaatsen staan ingevuld.
Laat de cursisten in groepjes of klassikaal de teksten bestuderen
en zoveel mogelijk informatie over Christus en zijn eerste komst
en wederkomst opzoeken. Hoewel dit schema niet volledig is,
vormt het een samenvatting van een aantal van de belangrijkste
Messiaanse teksten in Jesaja.

Schriftuur- De raad van Jesaja
plaats

Jesaja 6:8–10 Volg de hedendaagse profeten.

Jesaja 10:33 Vermijd hoogmoed en goddeloosheid, want die 
worden tijdens de wederkomst vernietigd.

Jesaja 12:2 Heb geloof in Jezus Christus. (Zie het lesidee 
voor Jesaja 1–66.)

Jesaja 1–12
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Teksten Jesaja’s profetische
boodschappen over de Heiland

Jesaja 2:3–12; 4:4–5 Bij de wederkomst van de Heiland zullen de god-
delozen worden verdelgd. De Heer zal op aarde
regeren en de rechtschapenen zullen in zijn licht
wandelen.

Jesaja 6:8 ‘Hier ben Ik, zend Mij’ is een zinnebeeld van de
voorsterfelijke Christus die Zich vrijwillig voor zijn
heilige zending aanbood.

Jesaja 7:14–16 Christus zal uit een maagd geboren worden en
Immanuël genoemd worden. Hij zal het kwade
afwijzen en het goede kiezen.

Jesaja 8:13–15 Als Christus komt, zullen sommigen Hem
aanvaarden en anderen Hem verwerpen.

Jesaja 9:1–6 Christus zal in een tijd van geestelijke duisternis
op aarde geboren worden. Hij zal een grote zegen
voor het volk in Galilea zijn.

Jesaja 9:5–6 Christus zal ‘Sterke God’ en ‘Vredevorst’
genoemd worden en voor eeuwig op de troon
van David zitten.

Jesaja 11:10–12 De Heer zal met macht en heerlijkheid het
millennium inluiden.

Jesaja 12:6 De Heer zal tijdens het millennium onder 
zijn volk verblijven.

Jesaja 25:8 Door middel van zijn opstanding zal Christus
de dood overwinnen.

Jesaja 28:16 Christus zal de ‘hoeksteen’ zijn, beproefd en
verleid om een stevige fundering te worden.

Jesaja 32:1–4, 15–18 Tijdens het millennium zal de Heer als koning op
aarde regeren. Dan zal er veiligheid en vrede zijn.

Jesaja 33:22 De Heer is onze rechter, wetgever, 
koning en Heiland.

Jesaja 40:3 De Heer zal een boodschapper sturen om 
de weg voor Hem te bereiden.

Jesaja 40:4–5; Bij de wederkomst komt Christus om te 
42:1–4 oordelen en ‘al het levende tezamen zal dit zien’.

Jesaja 50:4 Christus zal ons als ‘leerling leren spreken’.

Jesaja 50:5–6 Christus zal de Vader gewillig gehoorzamen en
vervolging ondergaan.

Jesaja 53:2–12 De verzoening van Christus wordt uitgelegd.

Jesaja 53:2 Christus zal er niet anders uitzien dan 
andere mensen.

Jesaja 53:3–4 Christus zal veracht en verworpen worden en
vertrouwd zijn met smart. Hij zal de ziekten en
smarten van alle mensen op Zich nemen.

Jesaja 1:16–19 (Tekstenbeheersing, Jesaja 1:18).
Door de verzoening van Jezus en onze eigen

bekering kunnen we vergeving ontvangen en rein worden.
(15–20 minuten)

Neem een schoon glas met water mee naar de klas. Laat de cur-
sisten opletten terwijl u er een of twee druppels kleurstof in doet.
Als de kleur zich verspreidt, vraagt u in hoeverre de kleurstof
met zonde te vergelijken is. Lees Jesaja 1:16–19 met de cursisten
en vraag:

• Wat heeft de Heer ons aangaande onze zonden beloofd?

• Worden we door onze bekering of door de verzoening van
zonden gereinigd?

Laat de cursisten de antwoorden op deze vraag in Alma 42:12–15
en Helaman 5:10–11 opzoeken. Zorg dat zij begrijpen dat de
macht van de verzoening ons zal reinigen als wij ons bekeren.

Doe een dopje bleekmiddel in het water en laat het even staan.
De kleur zal langzaam veranderen. Leg uit dat het proces
van bekering tot vergeving tijd kost. (Tegen het einde van de
les zal het water weer zo helder zijn als aan het begin.) Vraag:

• Hoe lang duurde het voordat je het effect van de kleurstof
zag?

Jesaja 53:5–6 Christus zal onze zonden op Zich nemen 
en ons genezen.

Jesaja 53:7 Christus zal zijn verdrukkers niet bespotten.

Jesaja 53:8, 11–12 Christus zal voor de zonden van zijn volk 
gedood worden.

Jesaja 53:9, 12 Christus zal met de goddelozen worden gekrui-
sigd en in het graf van de rijke worden begraven.

Jesaja 53:9 Christus zal aan geen enkel kwaad schuldig zijn.

Jesaja 53:10 Het is de wil van onze hemelse Vader dat 
Christus voor ons zal sterven.

Jesaja 53:12 Christus zal worden verheerlijkt.

Jesaja 54:5 Christus is de Schepper en Verlosser; Israël zal
worden hersteld.

Jesaja 59:19–20; Bij de wederkomst zal de Heer als de opgaande   
Matteüs naar zon uit het oosten komen.
Joseph Smith 1:26

Jesaja 60:19–20 De helderheid van de heerlijkheid van de Heer zal
tijdens het millennium het licht der wereld zijn.

Jesaja 61:1–2 Christus is de gezalfde die de mensen in
geestelijke slavernij zal verlossen, waaronder
de geesten in de gevangenis. (Zie ook
Lucas 4:16–21; 1 Petrus 3:18–19; 4:6.)

Jesaja 63:1–6; 66:15 Christus zal in macht en heerlijkheid komen,
op een ‘dag van wraak’, nadat Hij ‘de wijnpers’
alleen heeft getreden.
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• Hoe lang duurde het voordat je het effect van het bleek-
middel zag?

• Hoe kunnen we dat met zonden en vergeving vergelijken?

Behandel de uitspraak van ouderling Charles W. Penrose in de
toelichting bij Jesaja 1:16–20 in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi (blz. 148). Lees Alma 41:3–7 en bespreek de zegeningen
die uit bekering voortkomen.

Jesaja 2:2–5. De verordeningen en verbonden van de
tempel zijn een hulpmiddel voor de leden van de kerk om de
zegeningen van de verzoening te ontvangen waardoor hun
leven en dat van de mensen om hen heen kan veranderen.
(25–30 minuten)

Laat iedere cursist een tekening maken over het visioen van
Jesaja in Jesaja 2:2–3. Laat een aantal cursisten iets over hun teke-
ning vertellen. Vraag tijdens de bespreking van de tekeningen:

• Waarom zou Jesaja de tempel ‘de berg van het huis des
Heren’ hebben genoemd?

• Waarom zou hij gezegd hebben dat de tempel als ‘de hoogste
der bergen’ zou staan, of met andere woorden, op een ver-
heven plek?

• Als wat op een verheven plek staat, voorstelt wat het belang-
rijkst voor ons is, welke zaken concurreren dan met de
tempel?

Laat in 2:6–9 voorbeelden opzoeken van wat Israël boven de
Heer en zijn huis plaatste. Vraag: Wat zal er volgens de verzen
3–5 gebeuren als de Israëlieten de tempel op deze vooraans-
taande plek zetten?

Om te zorgen dat de cursisten begrijpen waarom de tempel zo
belangrijk voor ons is, neemt u het volgende schema over en
vult u de woorden in terwijl u bespreekt in hoeverre de tempel
een hulpmiddel is om in de tegenwoordigheid van God terug
te keren.

De sluier

Geloof in Christus
en bekering

Onze gevallen
staat

Tempel-
zegeningen

De tempel in het heilsplan

Het huis 
des Heren

De tegenwoordigheid van God

Jesaja 2:2–5
LV 97:15–16

Wij woonden bij God.

Het sterfelijk leven

Wij leven niet alleen in de tegenwoor-
digheid van God, maar we kunnen
steeds meer op Hem gaan lijken en

alles ontvangen wat Hij heeft.

De doop

Bespreek met de cursisten wat zij eerder dit jaar geleerd hebben
over het voorsterfelijk bestaan en de val (zie blz. 13–15). Stel een
aantal van de volgende vragen en laat hen de antwoorden in de
Schriften opzoeken:

• Wat zijn na onze geboorte in deze gevallen staat de eerste
stappen die wij moeten zetten om de weg terug naar onze
hemelse Vader te vinden? Door welke poort moeten wij gaan?
(Zie 2 Nephi 31:17–21; Geloofsartikelen 1:4.)

• Als wij door middel van de doop het pad terug naar God
hebben betreden, door welke poort moeten wij dan nog meer
gaan? (Zie Genesis 28:17.)

• Wat heeft de Heer zijn kinderen beloofd als zij de gedrags-
normen naleven en naar de tempel gaan? (Zie Jesaja 2:2–5;
LV 97:15–18; 109:14–19, 22–26, 35–38; 128:15; 131:1–3;
132:19–24.)

Zorg dat de cursisten begrijpen dat de volledige zegeningen van
het evangelie alleen door middel van de verordeningen van de
tempel ontvangen kunnen worden. President Howard W. Hunter
heeft gezegd:

U kunt iemand die pas naar de tempel is geweest vragen om te
vertellen hoe zijn of haar leven door de aanbidding in de tempel
is veranderd. Moedig de persoon aan om niet over details in de
tempel te praten, maar om te vertellen waarom de tempel een
zegen in zijn of haar leven is.

Jesaja 11. Jesaja profeteerde over de herstelling van het
evangelie in de laatste dagen en over de wederkomst van
Jezus Christus. (10–15 minuten)

Laat de cursisten een afbeelding van een wolf of een ander roof-
dier zien en een afbeelding van een lam. Vraag wat er volgens
hen zou gebeuren als die twee dieren samen in een kooi zouden
zitten. Laat de cursisten de bijgaande afbeelding zien (zie ook
blz. 227) en laat hen Jesaja 11:6–9 lezen.

‘Ik (. . .) moedig de leden van de kerk aan om de tempel te
maken (. . .) tot het grote symbool van hun lidmaatschap en
de goddelijke omlijsting van hun heiligste verbonden. (. . .)

‘Laten wij een volk zijn dat graag de tempel bezoekt en
van de tempel houdt. Laten we zo vaak naar de tempel
gaan als onze middelen en persoonlijke omstandigheden
dat toelaten. Laten we niet alleen voor onze dierbare voor-
ouders gaan, maar ook om zelf in de tempel te aanbidden
en voor de heiligheid en veiligheid die binnen die heilige
muren verkregen kunnen worden. De tempel is een
prachtige plaats, een plaats van openbaring, een plaats
van gemoedsrust. De tempel is het huis des Heren.’
(Jay M. Todd, ‘President Howard W. Hunter: Fourteenth
President of the Church’, Ensign, juli 1994, blz. 5.)
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Vraag de cursisten:

• Wanneer zal dit realiteit worden?

• Wanneer zal de aarde ‘vol zijn van kennis des Heren’? (In het
millennium; zie Jesaja 11:9; zie ook de toelichting bij Jesaja 11:9
in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 159–160.)

Laat de cursisten over deze teksten nadenken en vertellen wat zij
het fijnst zullen vinden in het millennium.

Laat de cursisten Jesaja 11:1–5 lezen en vraag:

• Over wie gaan deze teksten volgens jullie? (Christus.)

• Wat moet er gebeuren voordat het millennium kan beginnen?
(De verdelging van de goddelozen en de wederkomst van
Christus.)

Lees Leer en Verbonden 113:1–4 en bespreek wat we van deze
verzen kunnen leren. Lees Jesaja 11:10–16 met de cursisten en
bespreek wat er nog meer vóór het millennium zal gebeuren.
(Israël zal worden vergaderd; zie de toelichtingen bij Jesaja 11
in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 158–161.)
Lees een aantal van de volgende teksten en zorg dat de cursisten
begrijpen hoe zij zijn vergaderd en dat zij zijn geroepen om
tot de vergadering van anderen bij te dragen: Jeremia 16:14–16;
1 Nephi 10:14; LV 29:7–8; 45:9; 88:81.

Inleiding
Zie de inleiding tot Jesaja 13–23 in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi (blz. 163).

Belangrijke evangeliebeginselen
• Hoewel de Heer soms de goddelozen gebruikt om zijn uit-

verkoren volk te kastijden, zal de goddeloosheid uiteindelijk

Jesaja 13–23

onder alle volken worden uitgeroeid. (Zie Jesaja 13:6–11,
19–22; 14:24–26; zie ook Jesaja 10:5–27.)

• Lucifer, een geest met een vooraanstaande positie in het
voorsterfelijk leven, werd uit de tegenwoordigheid van God
geworpen omdat hij zichzelf boven God wilde verheffen en
over de kinderen van onze hemelse Vader wilde heersen.
(Zie Jesaja 14:12–20; zie ook LV 29:36; 76:25–28; Mozes 4:1–4.)

• Als de beloofde Messias bezit Christus de sleutels van het
eeuwige leven voor de gehele mensheid. Door zijn verzoening
zullen alle mensen uit het graf opstaan. (Zie Jesaja 22:20–25;
zie ook 1 Korintiërs 15:22; Openbaring 1:18.)

Lesideeën
Jesaja 13–14. Als wij de val van Satan en de aard van zijn
‘koninkrijk’ (geestelijk Babylon) begrijpen, kunnen wij beter
weerstand bieden aan zijn verleidingen. (35–45 minuten)

Laat de cursisten zich de volgende situatie voorstellen: Je bent in
staat om in de toekomst te reizen. Terwijl je in de toekomst bent,
vind je een geschiedenisboek over de tijd waarvan je vandaan
komt tot aan de tijd waarheen je gereisd bent. Als je terugreist
naar je eigen tijd, ben je in staat om veel te onthouden van wat je
gelezen hebt.

• Wat zou je met die informatie doen?

• In hoeverre zou je er betere beslissingen door nemen?

Zeg dat profetieën ons een blik in de toekomst en in de geschie-
denis gunnen. Jesaja 13–14 is in dit verband bijvoorbeeld bij-
zonder interessant vanwege het dualisme – dezelfde teksten
gaan zowel over gebeurtenissen in het verleden als over gebeur-
tenissen in de toekomst.

Laat de cursisten opzoeken waarover Jesaja in Jesaja 13:1 en 14:4
profeteert. (Zie de toelichting bij Jesaja 13:1 in Het Oude Testa-
ment: 1 Koningen – Maleachi, blz. 164.) Zet Wat is Babel, behalve
een land in de oudheid? op het bord en laat hen het antwoord in
Leer en Verbonden 133:14 opzoeken. Laat een groepje cursisten
Jesaja 13:6–22 lezen en een ander groepje Jesaja 14:4–23. Vraag:

• Wat zou er volgens de Heer met Babel en de koning
gebeuren? Waarom?

• In hoeverre zijn deze teksten op het geestelijke Babylon in
onze tijd van toepassing?

• Aangezien de profetieën van Jesaja over het Babel van weleer
vervuld zijn, wat kunnen we van zijn profetieën over onze
tijd en het geestelijke Babylon verwachten?

Gebruik de ideeën in opgave A onder Jesaja 13–14 in de gids
voor de cursist om de val van Lucifer uit te leggen. (Zie ook de
toelichting bij Jesaja 14:12–15 in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi, blz. 165.) Herinner de cursisten eraan dat Satan altijd
aan de macht van God onderworpen is. Herinner hen er ook aan
dat de Heer de mensen die op Hem vertrouwen, zal beschermen.
Lees of zing het derde couplet van de lofzang ‘Blijf bij mij, Heer’
(lofzang 112).
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Inleiding
In de hoofdstukken 24–35 stapt Jesaja over van de oordelen
over de goddeloze landen in zijn tijd op een profetisch overzicht
van de laatste dagen en deze laatste evangeliebedeling. Als we
bedenken hoeveel inzicht Jesaja had in zijn eigen tijd, de aardse
bediening van de Heiland en deze laatste dagen, is het niet ver-
wonderlijk dat Jezus zelf zei: ‘Groot zijn de woorden van Jesaja’
en gebood dat wij ‘deze dingen ijverig’ moeten onderzoeken
(3 Nephi 23:1).

Belangrijke evangeliebeginselen
• Ten tijde van de wederkomst zal de Heer de goddelozen

verdelgen en de rechtschapenen zegenen. (Zie Jesaja 24–25;
33:15–17; 34:1–10.)

• Door zijn opstanding overwon Christus de dood en opende
Hij de deur voor de mens om te herrijzen en opnieuw tot
leven te komen. (Zie Jesaja 25:8; 26:19; zie ook Alma 11:44.)

• Als Christus ons fundament is en wij Hem om kracht vragen,
zullen wij niet vallen. (Zie Jesaja 28:16; 30:15–18; zie ook
Helaman 5:12.)

• Profeten van weleer hebben het tevoorschijn komen van het
Boek van Mormon en de belangrijke rol daarvan in de her-
stelling van het evangelie voorspeld. (Zie Jesaja 29; zie ook
Ezechiël 37:15–17; 2 Nephi 3:11.)

Lesideeën
Jesaja 24–35. Voor de mensen die rechtschapen en voor-
bereid zijn zal de wederkomst van Jezus Christus een
glorierijke gebeurtenis zijn. Voor de mensen die dat niet
zijn, zal het een verschrikkelijk oordeel van God worden.
(40–50 minuten)

Laat de cursisten ‘O volheid van zegen’ (lofzang 3) zingen. Vraag
hun waarom wij, zoals in die lofzang, woorden van vreugde
over de wederkomst van de Heiland zingen, vooral als er zoveel
over de rampen wordt gesproken die aan die gebeurtenis vooraf-
gaan. Lees de volgende uitspraak voor van president Ezra Taft
Benson over de wederkomst van Jezus Christus:

‘Er zullen in de wereld conflicten zijn die nog nooit eerder
zijn ervaren. Toch zal het hart van de mens verhard zijn
ten opzichte van de openbaringen uit de hemel. Er zullen
dan zelfs grotere tekenen gegeven worden om de komst
van de grote dag des Heren aan te kondigen.

‘En zij zullen tekenen en wonderen zien, want deze zullen boven
in de hemelen worden getoond en beneden op de aarde.

‘En zij zullen bloed en vuur en rookdampen aanschouwen.

Jesaja 24–35

Laat de cursisten in Jesaja 24:3–6 opzoeken waarom de aarde
vóór en tijdens de wederkomst van Jezus Christus gereinigd
moet worden. Vraag wie volgens vers 5 gereinigd zullen worden.
Laat hen Jesaja 25:9 en 26:2–4, 7–9, 13 lezen en vraag welke
mensen op die manier geoordeeld zullen worden. Lees Jesaja
25:3–8 en 26:12, 19–21 en zoek op wat de Heer vóór en tijdens
zijn wederkomst voor de rechtschapenen zal doen.

Herinner de cursisten aan de uitspraak van president Benson.
Leg vooral nadruk op: ‘Zijn komst zal glorierijk en afschuwe-
lijk zijn, afhankelijk van de geestelijke staat van de mensen
op aarde.’ Vraag hoe wij ons op de wederkomst van de Heer
kunnen voorbereiden. Lees de volgende teksten met de cursisten
en maak samen een overzicht van hoe we ons kunnen voorbe-
reiden: 1 Nephi 22:16–22; Leer en Verbonden 1:12–14; 38:30;
45:32; 64:23. Zorg dat zij begrijpen dat de rechtschapenen niet
bang hoeven zijn voor de wederkomst, maar dat zij vol verwach-
ting naar die gebeurtenis kunnen uitkijken.

Jesaja 28:16–20. Als Christus ons fundament is en wij Hem
om kracht vragen, zullen wij niet vallen. (20–25 minuten)

Neem een grote steen die er massief uitziet en een deken mee
naar de klas. Laat die twee voorwerpen zien en geef de cursisten
wat tijd om te bedenken hoe ze gebruikt kunnen worden om
over Jezus Christus te onderwijzen. Laat een aantal cursisten
vertellen wat zij bedacht hebben. Laat Jesaja 28:16–20 opzoeken
hoe Jesaja deze twee voorwerpen gebruikte om over de Heer
te onderwijzen. Bespreek vers 16 aan de hand van de vragen:

• Waarom moet Christus onze hoeksteen zijn?

• In hoeverre is Hij ‘een vaste grondslag’?

De cursisten kunnen bij Jesaja 28:16 een kruisverwijzing zetten
naar Matteüs 7:24–27 en Helaman 5:12.

Laat de cursisten zich tijdens de bespreking van Jesaja 28:20 een
man voorstellen die te lang is voor zijn bed en een deken heeft
die te klein is. Vraag: In hoeverre is dat hetzelfde als zonder de

‘En alvorens de dag des Heren zal komen, zal de zon worden
verduisterd en de maan in bloed veranderd, en de sterren zullen
van de hemel vallen. [LV 45:40–42]

‘Ik begrijp dat dit een onprettig onderwerp is. Ik heb ook
geen plezier in de beschrijving ervan en ik kijk niet uit
naar de tijd dat er steeds meer van dergelijke rampen
zullen plaatsvinden. Maar dit zijn niet mijn woorden;
de Heer heeft ze gesproken. Nu we dat als zijn dienst-
knechten weten, kunnen we dan aarzelen om een waar-
schuwende stem te laten horen aan iedereen die wil
luisteren, zodat zij zich op die tijd kunnen voorbereiden?
Het is zondig om niet voor die rampen te waarschuwen!

‘Maar ondanks dat treurige vooruitzicht is er een positief
gezichtspunt – de komst van de Heer in al zijn heerlijk-
heid. Zijn komst zal glorierijk en afschuwelijk zijn, afhan-
kelijk van de geestelijke staat van de mensen op aarde.’
(‘Prepare Yourselves for the Great Day of the Lord’,
Brigham Young University 1981 Fireside and Devotional
Speeches [1981], blz. 66–67.)
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verzoening van de Heiland te moeten leven? Dat vers is ook een
herinnering aan het feit dat de verzoening voor de alle mensen
geldt, als ze die willen aanvaarden.

U kunt tijdens de bespreking van de verzoening ook verwijzen
naar: 2 Nephi 9:21; Alma 7:11–12; en Leer en Verbonden 19:15–19.

Jesaja 29 (Tekstenbeheersing, Jesaja 29:13–14).
Jesaja profeteerde dat het Boek van Mormon

tevoorschijn zou komen. (35–40 minuten)

De volgende activiteit kan een goede manier zijn om de cursisten
de profetie van Jesaja over het Boek van Mormon te helpen
begrijpen. In het volgende schema staan gebeurtenissen die
volgens Jesaja zouden plaatsvinden als het Boek van Mormon
tevoorschijn zou komen, en de vervulling van die gebeurte-
nissen. Verander de volgorde van de teksten in de tweede kolom
en laat de cursisten, individueel of in groepjes, de teksten in
beide kolommen bestuderen en de vervulling bij de profetie
zoeken.

De volgende vragen kunnen nuttig zijn bij de bespreking van
Jesaja’s profetie:

• Wat hebben mensen in deze tijd aan de kennis dat de profeten
van weleer wisten dat het Boek van Mormon tevoorschijn
zou komen en daarvan profeteerden?

• Hoe kon de mens door dergelijke profetieën in de Bijbel op
het Boek van Mormon worden voorbereid?

• Waarom zou God zulke gedetailleerde kennis aan zijn
profeten openbaren?

• Wat leren we door deze profetieën over de voorkennis van
God?

• Hoe kunnen we meer vertrouwen in God hebben als we
begrijpen dat Hij alwetend en almachtig is?

Ook andere profeten van weleer hebben geprofeteerd dat het
Boek van Mormon tevoorschijn zou komen, zoals Ezechiël
(zie Ezechiël 37:15–17), Jozef in Egypte (zie 2 Nephi 3:11) en
Nephi (zie 2 Nephi 27:6–23).

Laat de cursisten de verzen van de tekstenbeheersing markeren
(Jesaja 29:13–14) en die naar Geschiedenis van Joseph Smith 1:19
laten verwijzen. Vraag:

• Hoe eren de mensen God met woorden, maar niet met hun
hart?

• Waarom zijn de herstelling van het evangelie en het Boek van
Mormon ‘wonderlijk en wonderbaar’?

Jesaja’s profetie over   Vervulling van 
het Boek van Mormon Jesaja’s profetie

Jesaja 29:4 Geschiedenis van Joseph Smith 
1:29–34, 42, 51–52

Jesaja 29:10 Geschiedenis van Joseph Smith 
1:10, 18–19

Jesaja 29:11 Ether 4:4–6

Jesaja 29:11–12 Geschiedenis van Joseph Smith
1:63–65

S  M  T  W  TH  F  S

• Hoe zal de wijsheid van de wijzen door het Boek van Mormon
teniet worden gedaan? (Zie Jesaja 29:11–14.)

U kunt een cursist de rol van onderzoeker laten spelen die aan
twee anderen die de rol van zendeling spelen, vragen over het
Boek van Mormon stelt. De rest van de klas kan de cursisten
die de rol van zendeling spelen, helpen bij het opzoeken van de
teksten. Bereid vragen voor, zoals de volgende, die de onder-
zoeker kan stellen – niet kritisch, maar als iemand die oprecht
naar de waarheid op zoek is:

• Staat er in de Bijbel iets over het Boek van Mormon?

• Waarom hebben we naast de Bijbel nog meer Schriftuur
nodig?

• Waarom accepteren andere kerken het Boek van Mormon
niet?

• Heeft ooit iemand anders dan Joseph Smith de gouden
platen gezien?

• Hoe kan ik erachter komen dat het Boek van Mormon waar
is en dat Joseph Smith een profeet is?

Laat een aantal cursisten vertellen wat zij van het Boek van
Mormon vinden en over de invloed ervan in hun leven.

Jesaja 28:23–29; 30–31; 36–37; 40. De macht van de
Heer is veel groter dan die van de mens. Als wij ‘de Here
verwachten’ – als wij geduldig op Hem vertrouwen en in
Hem geloven – zullen wij zijn macht ontvangen om onze 
beproevingen en problemen te doorstaan en te overwinnen
en uiteindelijk al zijn beloofde zegeningen ontvangen.
(35–40 minuten)

Vraag de cursisten:

• Welke mensen vertrouwen jullie? Waarom?

• Wie zouden jullie vertrouwen op een gevaarlijke reis door
het oerwoud?

• Wie zouden jullie vertrouwen als je auto gerepareerd moest
worden?

• Wie zouden jullie vertrouwen als je geopereerd moest
worden?

• Wie vertrouwen jullie op de weg naar het eeuwig heil?

• Waarom moeten we op de Heer vertrouwen?

• Hoe komen we soms in de verleiding om niet op Hem te
vertrouwen?

Zeg dat de Israëlieten in de tijd van Jesaja verleid werden om
in plaats van op de Heer op buurlanden te vertrouwen, zoals
Egypte, om van hun vijanden verlost te worden. (Zie Jesaja
30:1–3, 7; 31:1–3.) Omdat de Israëlieten vaak valse goden aan-
baden en andere hulpbronnen aanboorden, moesten ze leren
dat ze op de Heer moesten vertrouwen om gered te worden.

Laat de cursisten Jesaja 30:15–17 lezen en in hun eigen woorden
vertellen wat de Heer de Israëlieten beloofde en waar zij volgens
Hem op moesten vertrouwen. Moedig hen aan om die teksten
en Helaman 4:13 naar elkaar te laten verwijzen. Vraag:

• Waarom hebben wij volgens het heilsplan zoveel hulp van de
Heer nodig? (Wij zondigen allemaal, wij zijn allemaal onder-
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hevig aan de gevolgen van de val en wij hebben allemaal de
verzoening van Jezus Christus nodig.)

• Hoe zou onze toekomst eruitzien als we geen hulp of kracht
van de Heer ontvingen?

Lees Jesaja 30:18 met de klas en bespreek wat de Heer doet als
wij op onze eigen kracht blijven vertrouwen (en falen). Vraag
de cursisten:

• Wat houdt wachten op de Heer in?

• Waarom worden de mensen die dat doen gezegend?

Laat de cursisten in Jesaja 30:19–21 de zegeningen opzoeken
die de Heer belooft aan de mensen die op Hem wachten.

Vat Jesaja 36–37 samen, waarin verteld wordt over de tijd dat
koning Hizkia en de inwoners van Jeruzalem hoorden dat ze op
de Heer moesten wachten. Zorg dat de cursisten begrijpen dat
dit verslag op onze tijd van toepassing is, vooral als we verkeerd
begrepen of bekritiseerd worden omdat we op de Heer en zijn
geboden vertrouwen. Vraag wat er zal gebeuren als wij net als
Hizkia wachten en getrouw volharden.

Jesaja 40:10–31 getuigt over de macht van de Heer en dat Hij de
goddelozen zal verdelgen en de rechtschapenen die op Hem
wachten, zal zegenen. Lees een aantal teksten met de cursisten –
vooral de verzen 28–31 zijn goed om voor te lezen. Vertel, of laat
de cursisten vertellen, waardoor zij hebben geleerd dat deze
teksten waar zijn.

Een ander getuigenis van Jesaja over vertrouwen op de Heer is
in Jesaja 28:23–29 te vinden. (Zie de toelichting bij Jesaja 28:23–29
in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 176.) Zorg dat
de cursisten aan de hand van deze teksten begrijpen dat ze onder
alle omstandigheden op de Heer kunnen vertrouwen.

Inleiding
Jesaja 36–39 bevat een historische overgang. De hoofdstukken
gaan over het einde van de bedreiging van Assur en de intro-
ductie van Babel als grote bedreiging voor Juda. Deze hoofd-
stukken lopen parallel aan het verslag in 2 Koningen 18:13–20:19.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer is barmhartig en zorgt ervoor dat zijn kinderen op

verschillende manieren de Geest kunnen voelen en zich
bekeren, waardoor zij vergeving van hun zonden kunnen ont-
vangen. (Zie Jesaja 38:17; zie ook Jakobus 5:14–15, 20; LV 62:3.)

• De dood en pijn zijn een onderdeel van het plan van geluk-
zaligheid van onze hemelse Vader. (Zie Jesaja 38:10–20.)

Jesaja 36–39

Lesideeën
Jesaja 38–39. De dood en pijn zijn een onderdeel van
het plan van gelukzaligheid van onze hemelse Vader.
(15–20 minuten)

Stel de cursisten de volgende vragen:

• Wat zouden jullie willen weten als je wist dat je zou sterven?

• Welke invloed zou die kennis op de rest van je leven hebben?

• In hoeverre zou de waarde van materiële en geestelijke
zaken veranderen?

Laat de cursisten Jesaja 38:1 lezen, en vraag:

• Waarom zou Hizkia door de boodschap van Jesaja verontrust
zijn geweest?

• Welke boodschap kreeg Hizkia van Jesaja nadat hij had
gebeden? (Zie Jesaja 38:4–6.)

• Welk teken zou de Heer Hizkia geven om duidelijk te maken
dat Hij al zijn beloften zou nakomen? (Zie Jesaja 38:7–8.)

Laat de cursisten in Jesaja 38:10–20 opzoeken hoe Hizkia de
dood beschreef. Vraag: Welke rol speelde vergeving bij zijn
genezing? (Zie Jesaja 38:17.) Vraag:

• Moeten wij bang zijn voor de dood?

• Welke hoop krijgen wij door het evangelie die anderen
waarschijnlijk niet hebben?

Lees Jesaja 38:15–17 om aan te geven dat Hizkia begreep dat
zijn bevrijding van God afkomstig was. Vraag de cursisten
waarom volharding tijdens tegenspoed een onderdeel van Gods
plan van gelukzaligheid is. Hizkia zei dat ons leven een gave
van onze Vader in de hemel is, om voor zijn doeleinden gebruikt
te worden. Vraag de cursisten welke invloed die kennis op het
leven van de mens heeft.

Inleiding
Jesaja 36–39 zijn historische hoofdstukken die voornamelijk in
proza geschreven zijn. Het boek Jesaja is tot op dat punt in een
prachtige, veelal poëtische stijl geschreven, die vanaf hoofdstuk
40 wordt voortgezet tot aan het eind van het boek. Een belangrijk
thema van de hoofdstukken 40–47 is de tegenstelling tussen de
macht van de Heer om ons te verlossen en de dwaasheid om ons
leven en heil aan een mens of een voorwerp toe te vertrouwen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Valse goden en andere instellingen van de mens hebben geen

macht om ons te redden of tot zegen te zijn. Onze hemelse
Vader is onze Schepper en Hij zal de mensen die op Hem ver-
trouwen redden, zegenen en versterken. (Zie Jesaja 40:12–31;
41:8–29; 43:14–21.)

Jesaja 40–47

Jesaja 40–47
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• Soms inspireert de Heer soms leiders van landen of volken
om zijn werk tot stand te brengen. Dat gebeurt als die leiders
openstaan voor de influisteringen die Hij hun geeft, ook als
ze zich er niet van bewust zijn waar die inspiratie vandaan
komt. (Zie Jesaja 41:1–4; 45:1–4.)

Lesideeën
Jesaja 40–47. Valse goden hebben, ongeacht hun aard,
geen macht om te zegenen of te redden. (25–35 minuten)

Laat een aantal voorwerpen of afbeeldingen zien die als heden-
daagse afgoden beschouwd kunnen worden, zoals geld, militaire
apparatuur, een wetenschapper of wetenschappelijke appara-
tuur, beroemdheden uit de amusements- of sportwereld, of rege-
ringssymbolen. Laat ook een afbeelding van de Heiland zien.
Vraag de cursisten wat de overeenkomst tussen al die zaken is.
(Ze kunnen iets voorstellen waar mensen op vertrouwen om
gelukkig te zijn en uit hun moeilijkheden verlost te worden.)
Lees Leer en Verbonden 1:12–16 en vraag wat de Heer in deze
verzen over afgoderij zegt. Lees de verzen 17–23 en vraag wat
de Heer heeft gedaan om ons op de toekomst voor te bereiden.

Op treffende wijze vergeleek Jesaja de macht van de God van
Israël met het gebrek aan macht van de afgoden. Deel de klas
op in groepjes en geef iedere groep een van de volgende zes
schriftuurplaatsen. (Als u niet voldoende tijd hebt, kunt u alleen
Jesaja 40, 44 en 47 gebruiken.)

• Jesaja 40:12–31

• Jesaja 41:4–29

• Jesaja 43

• Jesaja 44:6–28

• Jesaja 46

• Jesaja 47

Laat de groepjes hun teksten bestuderen en noteren wat Jesaja
over de macht en heerlijkheid van God heeft gezegd en over de
nutteloosheid van afgoden en tovenarij. Laat de groepjes ver-
tellen wat ze hebben gevonden, vooral met betrekking tot heden-
daagse afgoden.

In de Leer en Verbonden stelt de Heer afgoderij gelijk aan
Babylon. (Zie LV 1:16.) Bespreek het schema over Babylon in
de toelichting bij Jesaja 47 in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi (blz. 200). Lees voor wat ouderling Melvin J. Ballard
meemaakte toen hij een aantal moeilijke problemen probeerde
op te lossen:

‘Bij die gelegenheid had ik de Heer aangeroepen, (. . .) en
die avond kreeg ik een prachtige openbaring en indruk die
me altijd bij is gebleven. Ik werd naar deze plaats [de Salt
Lake-tempel] gebracht – in dit vertrek. (. . .) Daar werd me
verteld dat ik nog iets mee zou maken; en ik werd naar
een vertrek gebracht waar me verteld werd dat ik iemand
zou ontmoeten. Toen ik dat vertrek binnenkwam, zag ik
op een verhoging het meest glorierijke wezen zitten dat ik
me ooit had kunnen voorstellen, en ik werd naar voren 

Jesaja 40. De profetieën van Jesaja geven ons inzicht in
de wederkomst van Christus en schenken ons de hoop om
tot het einde toe te volharden. (15–25 minuten)

In Jesaja 40 staan een aantal belangrijke leringen over de
Messias – Jezus Christus. Georg Friedrich Händel heeft in zijn
werk Messias de verzen 1–11 grotendeels op muziek gezet. Als
u een opname kunt bemachtigen, laat dan een aantal selecties
horen waarin Jesaja 40 wordt geciteerd. (Selecties uit Jesaja 40
omvatten: ‘Troost mijn volk’, ‘Elk dal worde verhoogd’, ‘En de
heerlijkheid des Heren’, ‘Vreugdebode Sion’ en ‘Hij zal als een
herder zijn kudde wijden’.) Laat de cursisten aandachtig luis-
teren naar wat er gezongen wordt. Zeg dat deze muziek over de
Heiland en zijn zending over de hele wereld gezongen wordt,
ook door veel mensen die geen christen zijn. De muziek heeft
veel kracht om emotionele en geestelijke reacties op te wekken.

Gebruik de opgaven A, B of C onder Jesaja 40 in de gids voor
de cursist bij de behandeling van dit hoofdstuk en de mogelijke
toepassing van de besproken leringen door de cursisten. Laat
hen na de activiteit inspirerende teksten opzoeken en uitleggen
waarom ze die teksten hebben gekozen. Moedig de cursisten
aan om hun teksten uit het hoofd te leren en op te zeggen als ze
geestelijke kracht nodig hebben..

Inleiding
De schrijver Sidney B. Sperry, die lid van de kerk is, heeft ge-
schreven: ‘Het hoofdthema van [Jesaja] 40–66 is de verlossing
van Israël. Deze hoofdstukken worden gerekend tot de prach-
tigste gedeelten van de profetische literatuur in het Oude Testa-
ment. In meesterlijke en prachtige taal troost Jesaja zijn volk en
wijst hij op de tijd dat het verlost zal worden en dat Gods

Jesaja 48–66

geleid om aan Hem te worden voorgesteld. Toen ik dich-
terbij kwam, glimlachte Hij, noemde me bij de naam,
en strekte zijn hand naar me uit. Zelfs als ik een miljoen
jaar zou worden, zou ik nog die glimlach niet vergeten.
Hij sloeg zijn armen om me heen en kuste me, Hij hield
me stevig vast en zegende me totdat mijn hele wezen
sidderde. Vervolgens viel ik aan zijn voeten, en toen zag
ik de tekens van de nagels; en ik kuste die, terwijl diepe
gevoelens van vreugde door mijn ziel stroomden. Ik had
het gevoel dat ik inderdaad in de hemel was. Het gevoel
dat in mijn hart kwam, was: O, als ik toch goed kan
blijven leven, al moest het tachtig jaar duren, zodat ik
aan het eind in zijn tegenwoordigheid kan komen en
het gevoel kan ontvangen dat ik toen in zijn tegenwoor-
digheid had, zou ik er alles voor over hebben!’ (Melvin
J. Ballard–Crusader for Righteousness [1966], blz. 66.)
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koninkrijk op aarde zal zegevieren.’ (The Spirit of the Old Testa-
ment, 2e editie [1980], blz. 188.)

Dit laatste gedeelte van het boek Jesaja bevat wellicht de mooiste
passages over het leven en de zending van Jezus Christus in het
Oude Testament. Als u de hoofdstukken 48–66 leest, zoek dan
op hoe Jesaja ons aanmoedigt om in Christus, onze Verlosser, te
geloven. (Zie 1 Nephi 19:23; zie ook de inleiding tot Jesaja 48–54
in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 203.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Door hun goddeloosheid werden de Israëlieten van weleer

verstrooid. (Zie Jesaja 18:2, 7.) In de laatste dagen zal Israël
rechtschapen en vergaderd worden. (Zie Jesaja 49:5–6, 11–12,
22; 51:11; 52:8; 54:7, 14.)

• Jezus Christus is onze Heiland en Voorspraak bij de Vader.
Door de verzoening heeft Hij de zonden en het leed van de
hele mensheid op zich genomen, en door de opstanding heeft
Hij de dood overwonnen. Door de verzoening worden wij in
de gelegenheid gesteld om door middel van het heilsplan het
eeuwige leven te ontvangen. (Zie Jesaja 53; zie ook Mosiah
3:7–11; Alma 7:11–12.)

• De mens kan de gedachten en doeleinden van de Almachtige
niet volledig begrijpen. Daarom moeten wij geloof oefenen
en op de wijsheid en raad van de Heer vertrouwen. 
(Zie Jesaja 55:8–9.)

• Als wij de wet van vasten naleven, krijgen wij de kracht
om onze zonden te overwinnen en openbaring te ontvangen,
en kunnen we aan de zorg voor de armen bijdragen.
(Zie Jesaja 58:3–12.)

• Als wij de sabbat heiligen, zullen we gelukkig en voorspoedig
zijn. (Zie Jesaja 58:13–14; zie ook LV 59:9–16.)

• Door onze zonden worden wij van God gescheiden,
maar door de verzoening van Jezus Christus kunnen we
ons bekeren en in zijn tegenwoordigheid terugkeren.
(Zie Jesaja 59.)

• Ten tijde van de wederkomst zal de Heer de goddelozen
verdelgen, de rechtschapenen verlossen en het millennium
inluiden. (Zie Jesaja 63:4–6; 64:1–3; 65:17–25; 66:15–23;
zie ook LV 101:25–31.)

Lesideeën
Video Oude Testament, segment 22, ‘Waarom vasten wij’,
is een eigentijds verhaal over de voordelen van vasten

(zie Videolessen: Oude Testament voor lesideeën).

Jesaja 49–54. Door hun goddeloosheid werden de
Israëlieten van weleer verstrooid. In de laatste dagen zal
Israël rechtschapen en vergaderd worden. (20–25 minuten)

Laat een cursist het tiende geloofsartikel opzeggen. 
(Zie Geloofsartikelen 1:10.) Lees Jesaja 18:2, 7 en vraag:

• Wat zei Jesaja dat met dat geloofsartikel te maken heeft?

• Waarom werd Israël verstrooid? (Zie 1 Nephi 21:1.)

• Als Israël naar aanleiding van goddeloosheid werd vers-
trooid, wat heeft het dan nodig om vergaderd te worden?

Zet de volgende teksten op het bord. Laat de cursisten ze lezen
en woorden en zinsneden opzoeken die met de vergadering te
maken hebben.

• Jesaja 49:5–6 (terug te brengen, vergaderd, op te richten,
de bewaarden terug te brengen)

• Jesaja 49:11–12 (een weg, uit de verte)

• Jesaja 51:11 (de vrijgekochten zullen wederkeren)

• Jesaja 52:8 (wederkeert)

• Jesaja 54:14 (gevestigd worden)

Vraag de cursisten:

• In hoeverre zijn die woorden en zinsneden van toepassing
op rechtschapenheid en een letterlijke vergadering?

• Waar wordt Zion in Jesaja 54:2–3 mee vergeleken? (Een tent.)

• Welk symbool wordt in die teksten gebruikt om de tent van
Zion vast te zetten? (Pinnen.)

Kopieer de volgende illustratie of teken die op het bord om
Jesaja 54:2–3 duidelijk te maken.

Stel de volgende vragen en zet de antwoorden van de cursisten
op het bord:

• In welk opzicht is een tent een symbool van de vergadering
van Israël?

• Hoe kunnen wij nu aan die vergadering bijdragen?
(Wij kunnen bijvoorbeeld de evangeliebeginselen naleven,
een goed voorbeeld zijn, met anderen over het evangelie
praten en ons op een zending voorbereiden.)

Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley
voor:

‘Er zijn zoveel jonge mensen die doelloos ronddolen over
het tragische pad van drugs, bendes, onzedelijkheid, en
alle ellende die daarmee gepaard gaat. Er zijn weduwen
die verlangen naar een vriendelijk stem en naar wat
bezorgdheid waar liefde uit spreekt. Er zijn mensen die
eens een brandend geloof hadden, maar bij wie het geloof 
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Jesaja 53 (Tekstenbeheersing, Jesaja 53:3–5).
Jezus Christus is onze Heiland en Voorspraak

bij de Vader. Door de verzoening heeft Hij de zonden en
het leed van de hele mensheid op zich genomen, en door
de opstanding heeft Hij de dood overwonnen. Door de
verzoening worden wij in de gelegenheid gesteld om door
middel van het heilsplan het eeuwige leven te ontvangen.
(30–40 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze door een vijandig,
goddeloos volk gevangen zijn genomen en ter dood worden
veroordeeld. Vraag:

• Wat zouden jullie laatste woorden zijn?

• Wat is de algemene opvatting over iemands laatste woorden?
(Daaruit blijkt wat voor die persoon belangrijk is.)

Leg aan de cursisten uit dat de profeet Abinadi in het Boek van
Mormon door de goddeloze koning Noach en zijn priesters
gedood werd. Als onderdeel van zijn afscheidswoorden heeft
hij Jesaja 53 geciteerd. (Zie Mosiah 14.)

Laat de cursisten opgave A onder Jesaja 53 in hun gids voor
de cursist maken. Laat hen vertellen wat ze tijdens de opgave
het indrukwekkendst vonden wat de Heiland betreft. U kunt
ook wat informatie bespreken uit de toelichting bij Jesaja 53 in
Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi (blz. 210–212).

Lees Jesaja 53:11–12; Romeinen 8:16–17 en Leer en Verbonden
76:92–95. Vraag de cursisten:

• Wat ontving Jezus na alles wat Hij in het sterfelijk leven
geleden had?

• Wie wil Hij daar deelgenoot van laten worden?

U kunt met de klas een of meer van de volgende lofzangen
zingen waaruit de geest, de toon en de boodschap van Jesaja 53
blijkt: ‘’k Sta spraak’loos’ (lofzang 129), ‘Hoe groot de wijsheid’
(lofzang 131) of ‘Jezus werd eertijds veracht’ (lofzang 132). Lees
de volgende uitspraak van ouderling Neal A. Maxwell voor:

‘De wonderbaarlijke en glorieuze verzoening was de cen-
trale gebeurtenis in de gehele menselijke geschiedenis.
Daardoor werd al het andere bepaald.’ (De Ster, juli 1985,
blz. 66.)

S  M  T  W  TH  F  S

gedoofd is. Velen van hen willen terugkomen, maar weten
niet goed hoe ze dat moeten doen. Ze hebben een vriende-
lijke, uitgestoken hand nodig. Met wat moeite kunnen
velen van hen worden teruggebracht voor het feest aan de
dis van de Heer.

‘Broeders en zusters, ik hoop en bid dat ieder van ons (. . .)
zich vast zal voornemen om mensen op te zoeken die hulp
nodig hebben, die zich in wanhopige en moeilijke omstan-
digheden bevinden, en hen met een geest van liefde terug
te brengen in de omhelzing van de kerk, waar sterke
handen en liefdevolle harten hen zullen verwarmen,
troosten, steunen, en hen op het pad naar een gelukkig en
productief leven zetten.’ (De Ster, januari 1997, blz. 83.)

Verwoord over uw gevoelens ten opzichte van de Heiland en
zijn zoenoffer. Geef de cursisten wat tijd om ook iets over hun
gevoelens te zeggen.

Jesaja 55:1–7. Alle mensen die tot Christus komen,
ontvangen vergeving, geluk en gemoedsrust. (15–20 minuten)

Laat een glas water en een stuk brood zien. Laat de cursisten in
Jesaja 55:1–3 opzoeken hoe het water en het brood hier worden
beschreven. (Leg uit dat O in vers 1 ook als ‘kom’ kan worden
vertaald.) Laat hen in Johannes 4:13–14 en 6:47–51 opzoeken van
wie het brood en water een zinnebeeld zijn. Vraag: Waarom zijn
brood en water goede zinnebeelden voor de Heiland?

Lees Leer en Verbonden 89:14. Vraag:

• Wat is volgens deze tekst het ‘hoofdvoedsel’?

• Waar wordt brood van gemaakt?

• Als brood en water de basis voor ons lichaam zijn, wat leren
we daar dan, als symbolen van Christus, van over de bron
van ons geestelijk leven?

Lees voor wat president Ezra Taft Benson aan het eind van een
algemene conferentie heft gezegd:

Laat de cursisten Jesaja 55:3–7 bestuderen en twee lijstjes maken
– een over de manier waarop we tot de Heer kunnen komen en
de ander over de zegeningen die we ontvangen als we tot Hem
komen. Geef ze de tijd om te vertellen wat ze hebben opge-
schreven. Laat hen in Matteüs 11:28–30; Mosiah 26:30 en Moroni
10:32–33 opzoeken welke zegeningen we nog meer ontvangen
als we tot Christus komen.

Jesaja 55:8–9 (Tekstenbeheersing). Wij kunnen
de gedachten en doeleinden van de Almachtige

niet volledig begrijpen. Daarom moeten wij geloof oefenen
en op de wijsheid en raad van de Heer vertrouwen.
(15–20 minuten)

Maak vóór de les een hindernisbaan in het lokaal, tussen de rijen
en de stoelen door. Leg boeken of andere hindernissen op het
pad. Blinddoek een van de cursisten en laat een andere cursist de
geblinddoekte cursist aan de hand van mondelingen aanwij-
zingen door de hindernisbaan leiden.

Laat de cursisten in Jesaja 55:8–9 opzoeken wat de hindernisbaan
met die verzen te maken heeft. Vraag:

• Waarom wist de cursist die kon zien wat de beste weg voor de
geblinddoekte cursist was?

• Hoe kunnen we dat met Gods inzicht ten opzichte van ons
inzicht vergelijken?

• Wist de geblinddoekte persoon altijd waarom de andere
persoon hem een bepaalde kant op stuurde of welke gevaren
hij uit de weg ging?

‘Nu we weer naar huis gaan, hoop ik dat we ons opnieuw
zullen toewijden aan de heilige zending van de kerk, die
zending die zo prachtig belicht is tijdens deze conferentie-
bijeenkomsten – om “allen uit te nodigen tot Christus te
komen” (LV 20:59).’ (De Ster, juli 1988, blz. 76.)
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• Waarom volgde de geblinddoekte cursist de aanwijzingen van
de ander op?

• In hoeverre zijn deze vragen van toepassing op onze relatie
met de Heer?

Laat de cursisten Jesaja 55:8–9 opnieuw lezen en in hun Schriften
markeren.

Om het verschil duidelijk te maken tussen de weg van God en de
weg van de mens zet u het volgende schema op het bord:

Met hulp van de cursisten vult u het schema in met de raad van
God en de mens voor geluk, succes en aanbidding. Als u klaar
bent, vraagt u:

• Wat zou er gebeuren als een geblinddoekte persoon over een
hindernisbaan loopt en instructies krijgt van iemand die ook
geblinddoekt is?

• Hoe kunnen we dat vergelijken met de gevolgen als we de
ongeïnspireerde raad van de mens volgen?

• Wat zijn de gevolgen als we de raad van God volgen?

• Wat vinden jullie ervan dat we een God kunnen volgen die
alles ziet en weet?

Vraag de cursisten wanneer ze de raad van een ouder of kerk-
leider niet wilden volgen, maar later merkten dat die raad voor
hun bestwil was.

Jesaja 58:3–14. Als wij de wet van vasten naleven, krijgen 
wij de kracht om onze zonden te overwinnen en openbaring
te ontvangen en kunnen we aan de zorg voor de armen
bijdragen. Als wij de sabbat heiligen, zullen we gelukkig en
voorspoedig zijn. (20–25 minuten)

Laat zo mogelijk een priesterschapsleider naar de klas komen om
vragen te beantwoorden over de wet van vasten en het heiligen
van de sabbat. Geef hem de onderstaande lijst met vragen en zeg
dat de cursisten ook nog andere vragen kunnen stellen. Vraag
of hij zijn getuigenis van deze beginselen wil geven. (Zorg dat de
priesterschapsleider een paar dagen heeft om zich voor te
bereiden.)

• Hoe lang vasten we over het algemeen?

• Is het toegestaan om tijdens het vasten water te drinken?

• Hoe vaak behoort iemand te vasten?

• Waar behoren we voor te vasten?

De weg van God De weg van de mens

Geluk

Succes

Aanbidding

• Hoeveel vastengave behoren we te betalen? Hoe vaak?

• Behoren we te vasten als we ziek zijn?

• Op welke leeftijd behoren kinderen met vasten te beginnen?

• Wat kunnen we doen als we door het vasten geïrriteerd
raken?

• Wat is het verschil tussen vasten en gewoon honger hebben?

• Wat zijn een aantal goede manieren om de sabbat te heiligen?

• Wat behoor ik te doen als mijn werkgever wil dat ik op
zondag werk?

• Is het gepast om op zondag huiswerk te maken?

• Waarom geeft de kerk ons niet gewoon een lijst met dingen
die we wel en niet op zondag kunnen doen?

Als u geen priesterschapsleider kunt vinden, beantwoord de
vragen dan zelf. De hoofdstukken 24 en 25 in Evangeliebeginselen
(31110 120) zijn een goede hulpbron. Als onderdeel van uw
bespreking kunt u ook het gedeelte over de sabbat in Voor de
kracht van de jeugd (blz. 16–17) voorlezen.

Lees Jesaja 58:3–14 en noteer en bespreek de zegeningen die
de Heer heeft beloofd aan de mensen die oprecht de wet van
vasten naleven en de sabbat heiligen. Vergelijk die teksten met
wat de Heer in Leer en Verbonden 59:9–14 over de sabbat heeft
geopenbaard. Moedig de cursisten aan om hun spiritualiteit te
vergroten door die evangeliebeginselen na te leven.

Jesaja 59. Door onze zonden worden wij van God
gescheiden, maar door de verzoening van Jezus Christus
kunnen we ons bekeren en in zijn tegenwoordigheid
terugkeren. (25–30 minuten)

Laat de cursisten in Romeinen 8:35–39 de vraag van Paulus
opzoeken. (Is er iets waardoor wij van Gods liefde afgescheiden
kunnen worden?) Laat hen in Jesaja 59:1–2 opzoeken waardoor
we van Hem afgescheiden kunnen worden. Zorg dat de cur-
sisten begrijpen dat Gods liefde zo onveranderlijk is als Paulus
heeft gezegd, maar dat we door onze zonden de zegeningen
van die liefde kunnen mislopen. (Zie LV 95:12.) U kunt de 
illustratie bij Jesaja 59 in de gids voor de cursist van de cursist
gebruiken om dit beginsel aanschouwelijk te maken.

In Jesaja 59:3, 7 maakte Jesaja het volk duidelijk dat ze zich
volledig aan zonden hadden overgegeven. Hij noemde lichaams-
delen als letterlijke en symbolische voorbeelden van de manier
waarop zij Gods wetten overtraden. Daarom werden de Israë-
lieten van de Heer afgescheiden. Laat de cursisten opzoeken wat
volgens Jesaja de bijbehorende zonden waren: handen, vingers,
lippen, tong, voeten en gedachten. Vraag wat de Heer volgens
hen hierover zou zeggen als Hij een rechtschapen persoon zou
beschrijven.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat zelfs ons beste gedrag
zonder de verzoening geen verlossing kan bewerkstelligen.
Teken het volgende schema op het bord of geef de cursisten
er een kopie van. Zet de schriftuurplaatsen erin, maar laat
de rest weg.

Jesaja 48–66

175



Laat de cursisten in Jesaja 59 opzoeken wat het schema met onze
terugkeer bij onze hemelse Vader te maken heeft. Laat hen de
onderdelen tijdens het lezen benoemen. Lees 2 Nephi 25:23 met
de klas en leg uit waarom dit een goede samenvatting van Jesaja
59 is. Laat hen de kruisverwijzing 2 Nephi 25:23 in de kantlijn
bij Jesaja 59:1–2 zetten.

De tegenwoordigheid van God

Jesaja 59:2–15 Jesaja 59:16–20

Z
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Bekering
Jesaja 59:20

Geestelijke dood

Jesaja 60–66. Als wij de gebeurtenissen in de laatste dagen,
bij de wederkomst en tijdens het millennium begrijpen,
kunnen wij ons beter op die grote gebeurtenissen voorbe-
reiden. (25–35 minuten)

Teken drie kolommen op het bord en zet er boven Laatste dagen,
Wederkomst en Millennium. Leg aan de cursisten uit dat ze
vandaag gedeelten uit Jesaja over die drie gebeurtenissen zullen
bestuderen. Deel de klas op in drie groepjes en geef iedere groep
een van gebeurtenissen met de bijbehorende teksten:

• Laatste dagen. Jesaja 60:1–15, 22; 65:2–16

• Wederkomst. Jesaja 63:1–6, 15–16; 64; 66:14–18

• Millennium. Jesaja 60:16–21; 65:17–25

Laat iedere groep verslag uitbrengen over wat ze geleerd
hebben. Laat hen goed opletten wat er volgens die teksten met
de rechtschapen en goddeloze mensen zal gebeuren.

Vraag de cursisten hoe wij ons op die grote gebeurtenissen
kunnen voorbereiden. Gebruik ideeën uit de toelichting bij Jesaja
60–66 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi (blz. 219–222)
die volgens u nuttig zijn. Vraag de cursisten wat zij ervan vinden
dat zij in een tijd leven dat een aantal van die profetieën in ver-
vulling gaat.

Het boek Jesaja

176



HET BOEK JEREMIA 
Jeremia was een Leviet uit Anatot, een stad ten noordoosten
van Jeruzalem, in het gebied van de stam Benjamin. Hij was als
profeet werkzaam in de tijd van koning Josia tot en met koning
Sedekia – ongeveer veertig jaar. Hij was tijdgenoot van de pro-
feten Habakuk, Sefanja, Lehi en anderen. (Zie het schema ‘De
koningen en de profeten van Israël en Juda’ op blz. 221–222.)
Jeremia profeteerde en leefde tijdens de val van het koninkrijk
Juda. Het boek Jeremia is het langste boek in de Bijbel.

De wetenschapper Sydney B. Sperry, die lid van de kerk is, heeft
geschreven: ‘Jeremia (. . .) zag afgoderij en heidense praktijken
onder het volk. Er stonden heidense afgodsbeelden in de tempel
[Jeremia 32:34], kinderen werden aan Baäl-Moloch geofferd (7:31,
19:5, 32:35) en Baäl was de gebruikelijke, heidense God. (. . .)
De ontaarding van de godsdienst in het land ging uiteraard
gepaard met allerlei onzedelijkheid en slechtheid, waartegen de
profeet voortdurend moest waarschuwen. De armen werden
vergeten. Jeremia was omgeven door bijna volledige afvallig-
heid.’ (The Voice of Israel’s Prophets [1952], blz. 153.)

Jeremia werd net als Mormon geroepen om werkzaam te zijn
onder mensen voor wie er weinig hoop was, omdat ze zich
niet wilden bekeren. ‘Daarom, zo zegt de Here: Zie, Ik breng
over hen rampspoed, waaraan zij niet zullen kunnen ontkomen;
als zij dan tot Mij schreeuwen, zal Ik naar hen niet horen’
(Jeremia 11:11; zie ook Mormon 2:15).

Nu de wereld goddelozer wordt en de wederkomst naderbij
komt, klinken de profetieën over onze tijd hetzelfde: Volg de
profeet en bekeer u, anders wordt u verdelgd. (Zie Openbaring
9:20–21; 16:9, 11; LV 1:11–16; 43:22–27.)

De profeten Lehi en Nephi in het Boek van Mormon hadden
de beschikking over een aantal profetieën van Jeremia die op de
koperen platen stonden. (Zie 1 Nephi 1:4; 5:13.)

Inleiding
In Jeremia 1–19 heeft de profeet de fundering gelegd voor
de profetische en historische hoofdstukken daarna. Die eerste
hoofdstukken gaan over de roeping en voorbereiding van
Jeremia en over zijn vernietigende beschuldigingen van de
goddeloosheid in Israël.

Jeremia had niet alleen met een opstanding volk te maken, maar
ook met veel valse profeten die zich openlijk tegen het woord
van de Heer verzetten. Als u deze hoofdstukken leest, let dan op
de voortdurende pogingen van Jeremia om zijn volk te redden,
hoewel hij wist dat ze zich niet zouden bekeren. Overweeg wat
we van zijn onverschrokken pogingen kunnen leren. (Zie ook
Mormon 3:12.)

Jeremia 1–19

Belangrijke evangeliebeginselen
• Voordat we geboren werden, leefden we bij onze hemelse

Vader. Hij ordende veel mensen om bijzondere opdrachten
op aarde te vervullen. (Zie Jeremia 1:4–5; zie ook Alma 13:3;
LV 138:53–56; Abraham 3:22–23.)

• De Heer steunt zijn dienstknechten, ook als de mensen
hen verwerpen. (Zie Jeremia 1:6–10, 17–19; 15:15–21; 20:7–13;
26:12–15, 24; zie ook Jesaja 54:17; LV 109:24–29.)

• Wij worden vaak net zozeer door als voor onze zonden
gestraft. (Zie Jeremia 2:19.)

• Zij die de Heer voor wereldse wijsheid en geneugten ver-
loochenen, zullen merken dat zij door hun eigen wijsheid niet
verlost kunnen worden en voor hun zonden veroordeeld
zullen worden. (Zie Jeremia 2:13–19.)

• Hoe langer we zondigen, hoe moeilijker het bekeringsproces
wordt. De mogelijkheid om ons te bekeren kan verloren gaan
als we te lang in onze zonden volharden. (Zie Jeremia 11:1–11,
21–23; 13:23; 14:10–12; zie ook Helaman 13:38; LV 101:7.)

• De Heer zegent de mensen die de sabbat heiligen.
(Zie Jeremia 17:21–27.)

Lesideeën
Jeremia 1:1–11. In het voorsterfelijk leven heeft onze
hemelse Vader Jeremia geordend om profeet te worden.
(20–25 minuten)

Zet Jeruzalem – ongeveer 600 v.C. op het bord. Zet daaronder Lehi
en _____________. Laat de cursisten 1 Nephi 1:4 lezen. Vraag wat
Nephi heeft gezegd over het aantal profeten dat in de tijd van
Lehi in Jeruzalem was. Laat hen in 1 Nephi 7:14 opzoeken welke
profeet Nephi daar noemt. Zet Jeremia in de open ruimte op het
bord.

Laat de cursisten Jeremia 1:5 lezen en vertellen wat ze over de
roeping van Jeremia hebben geleerd. Vraag:

• Wie riep hem tot profeet?

• Wanneer werd hij geroepen?

Zeg tegen de cursisten dat de meeste mensen niet begrijpen
dat we al bestonden voordat we op aarde kwamen. Lees de
volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

Vraag de cursisten hoe zij erachter kunnen komen waartoe zij
in het voorsterfelijk bestaan zijn geordend. (Bijvoorbeeld:
ze kunnen de gedragsnormen naleven, hun patriarchale zegen
ontvangen, vasten, bidden en een vaderlijke zegen ontvangen.)

‘Eenieder, die geroepen is om het evangelie aan de inwo-
ners der wereld te verkondigen, was reeds voor dat doel
in de grote raadsvergadering aangesteld vóór deze wereld
bestond. Ik ga er van uit dat ik in die grote raadsvergade-
ring voor dit ambt ben geordend.’ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, blz. 365.)
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Laat de cursisten zich voorstellen dat iemand een zendingso-
proep heeft ontvangen, maar aarzelt om die roeping te
aanvaarden omdat hij zich om de volgende redenen onbe-
kwaam voelt:

• Ik heb niet voldoende kennis van de Schriften.

• Ik ben te jong om van huis te gaan.

• Ik praat niet zo gemakkelijk – ik weet niet wat ik moet zeggen.

• Ik voel me door andere mensen geïntimideerd.

Laat de cursisten Jeremia 1:6 lezen en opzoeken wat Jeremia van
zijn roeping tot profeet vond. Vraag of zij een andere profeet of
kerkleider kunnen bedenken die zich onbekwaam voelde toen hij
geroepen werd. Lees de verzen 7–10 en bespreek de volgende
vragen:

• Wat zei de Heer om Jeremia te troosten?

• Wat leren we van die teksten over de profeten van de Heer?
(Zie de toelichting bij Jeremia 1:6–10 in Het Oude Testament:
1 Koningen–Maleachi, blz. 249–250.)

Laat de cursisten denken aan wat ze voelden toen ze een taak of
roeping in de kerk kregen. Vraag: Denken jullie dat de Heer ons
net zo goed kent als Hij Jeremia kende?

Zorg dat de cursisten begrijpen dat iemand niet tot profeet
geroepen hoeft te worden om zich incapabel te voelen. Wij
kunnen getroost worden als we weten dat de Heer al zijn dienst-
knechten in het koninkrijk steun en hulp verleent. Tijdens de
priesterschapsbijeenkomst van een algemene conferentie heeft
president Thomas S. Monson gezegd:

Jeremia 1–19. Zij die de Heer voor wereldse wijsheid
en geneugten verloochenen, zullen merken dat zij

door hun eigen wijsheid niet verlost kunnen worden en voor
hun zonden veroordeeld zullen worden. (35–50 minuten)

Neem een emmer of een kan met verscheidene gaatjes erin mee
naar de klas. Doe er wat water in en laat zien dat die lekt. Vraag:
Als het water het evangelie van Jezus Christus voorstelt en de
emmer of de kan ons leven, wat zouden de gaatjes dan voor-
stellen? Laat de cursisten in Jeremia 2:13 opzoeken hoe het volk
in de tijd van Jeremia op de lekke emmer of kan leek. Leg uit
dat een ‘bak’ een ondergronds reservoir in de rotsen was, dat
gebruikt werd om regenwater of water uit een bron te bewaren.
Een ‘bak’ produceert zelf geen water en in een gebroken bak
kan zelfs het water uit de hemel niet bewaard worden.

S  M  T  W  TH  F  S

‘Als er broeders aanwezig zijn die voelen dat zij niet voor-
bereid zijn, die zelfs geen gehoor zouden geven aan een
roeping om te dienen, om te offeren, om het leven van
anderen tot zegen te zijn, laat hen dan aan deze waarheid
denken: “Wie God roept, die maakt Hij ook bekwaam.”
Hij aan wie het niet ontgaat dat er een musje ter aarde valt,
zal zijn dienstknecht niet aan zijn lot overlaten.’ (De Ster,
juli 1987, blz. 38.)

Ouderling Marion D. Hanks heeft over die gebroken bakken het
volgende gezegd:

Lees Jeremia 2:14–23 en vraag:

• Door welke zonden leken deze mensen op gebroken bakken?

• Waardoor zou het verbondsvolk van de Heer zo goddeloos
zijn geworden dat er helemaal geen levend water van het
evangelie in bewaard kon worden?

Zet het volgende op het bord en laat de cursisten de teksten
bestuderen en opzoeken wat de groepen gemeen hebben:

• Kanaänieten – 1 Nephi 17:33–35

• Goddeloze mensen in de tijd van Noach – Mozes 8:17, 20

• Nephieten – Mormon 2:8, 12–15

• Jaredieten – Ether 15:6

• Ammoniahieten – Alma 15:15

Laat de cursisten 2 Nephi 26:11 en Ether 2:9–10 lezen. Vraag op
welk moment de Heer een volk van de aarde verwijdert.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat het volk Juda bijzonder god-
deloos was geworden. Jeremia 2–35 staat vol waarschuwingen
van de profeet dat Juda verwoest zal worden als het volk zich
niet bekeert. Kies een aantal van de volgende teksten uit en laat
de cursisten opzoeken waarvoor Juda door Jeremia gewaar-
schuwd werd: Jeremia 2:5–8; 3:1–11; 5:1–8, 23–31; 6:10–15; 7:1–31;
9:1–9; 10:1–14; 17:19–27.

Terwijl u die teksten leest, maakt u een lijstje met de zonden van
het volk. Bespreek waarom het volk zich niet bekeerde. (Zie de
toelichtingen bij Jeremia 2–19 in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi, blz. 250–257.)

Vergelijk aan de hand van de volgende vragen de tijd van
Jeremia met onze tijd:

• In hoeverre zijn de zonden in onze tijd met die in de tijd van
Jeremia te vergelijken?

• Denken jullie dat de profeten en apostelen ons in deze tijd net
zo waarschuwen als Jeremia zijn volk waarschuwde? Waarom
of waarom niet?

• Waarvoor hebben de profeten ons tijdens een algemene con-
ferentie of in artikelen in de Liahona gewaarschuwd?

• Hoe komt het dat mensen zo in zonde verstrikt raken dat
verandering niet meer mogelijk is? (Zie de toelichtingen bij
Jeremia 13:22–27 en Jeremia 15:1–14 in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi, blz. 254–255.)

Moedig de cursisten aan om zich van hun zonden te bekeren en
de raad van onze profeet op te volgen zodat zij lekkages kunnen
repareren waardoor het geestelijk water wegloopt.

‘In de vervangingsmiddelen die we in plaats van God
willen gebruiken, kan geen water bewaard worden. In de
mate waarin we het “levende water” weigeren, missen
we de vreugde die we kunnen ontvangen,’ (Conference
Report, april 1972, blz. 127; of Ensign, juli 1972, blz. 105.)

Het boek Jeremia
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Jeremia 14–26. Satan stuurt valse profeten om de mens van
de ware profeten af te leiden. (40–50 minuten)

Maak vóór de les een lege eierdop door een gaatje in de boven-
kant en onderkant van een ei te maken en door een van de
gaatjes te blazen. De inhoud komt dan naar buiten en alleen de
schaal blijft over.

Laat een heel ei en het holle ei aan de cursisten zien. Bedek de
gaatjes met uw vingers. Vraag of zij enig verschil in de twee
eieren zien. Breek ze allebei open en leg uit dat het belangrijkste
verschil van binnen zit.

Zet op het bord: Een wolf in schaapskleren. Vraag de cursisten:

• Wat betekent dat volgens jullie?

• Wat heeft dat met de twee eieren te maken?

Laat de cursisten in Matteüs 7:15 opzoeken wie de Heiland
wolven in schaapskleren noemde.

Jeremia kreeg verscheidene malen met valse profeten te maken.
Zet de volgende schema’s op het bord of op een uitreikblad.
Zet de schriftuurplaatsen erbij, maar laat de antwoorden weg.
Laat de cursisten in de teksten de verschillen tussen ware en
valse profeten opzoeken.

Jeremia 1:5–9 Zij zijn door de Heer geroepen.

Jeremia 18:7–10 Zij verkondigen bekering en rechtschapenheid
als echte bron van veiligheid.

Jeremia 24:9–10; Zij profeteren de waarheid, 
2 Nephi 9:40 ook als die pijnlijk is.

Jeremia 23:1–2, 11–13 Zij veroordelen valse profeten en priesters
en waarschuwen tegen zonde.

Jeremia 20:4–6; 25:8–12 Hun profetieën gaan in vervulling.

Kenmerken van ware profeten

Deuteronomium 18:20; Zij worden niet door de Heer gestuurd.
Jeremia 14:14; 23:16

Jesaja 30:8–10; Zij profeteren leugens en verkondigen 
Jeremia 23:25–27, 32 wat het volk wil horen.

Jeremia 23:14 Zij leiden een overspelig leven.

Jeremia 14:13 Zij beloven veiligheid en gemoedsrust,
maar komen die beloften niet na.

Klaagliederen 2:14 Zij waarschuwen niet tegen zonde.

Jeremia 26:8–9, 11 Zij proberen de ware profeten te doden.

Kenmerken van valse profeten

Vraag de cursisten waarom het verkeerd is als iemand beweert
in Gods naam te spreken, terwijl hij niet door God gestuurd is.
Laat hen in Deuteronomium 13:5; Jeremia 14:15–16 en 23:9–40
opzoeken wat de Heer over valse profeten heeft gezegd.

U kunt het verhaal over de confrontatie tussen Jeremia en de
valse profeet Chananja in Jeremia 28 voorlezen als voorbeeld van
wat de Heer van valse profeten vindt. (Zie ook LV 121:11–24.)
Bespreek hoe wij onszelf kunnen beschermen tegen de mensen
die in deze tijd als valse profeten beschouwd kunnen worden
en ons geloof in God willen schaden.

Jeremia 16:16 (Tekstenbeheersing). De zendelingen
die de Heer in deze tijd roept, zijn enkele ‘vissers’ en

‘jagers’ waarover Jeremia profeteerde. (15–20 minuten)

Zet de woorden vissers en jagers op het bord. Laat de cursisten
uitleggen wat jagers en vissers doen, hoe ze zich voorbereiden
en hoeveel inspanning, tijd en concentratie het kost om te jagen
of te vissen.

Zet het woord zendelingen op het bord en trek lijnen van vissers
en jagers naar zendelingen. Lees Jeremia 16:16 en vraag:

• Hoe kunnen we zendingswerk met vissen en jagen 
vergelijken?

• Welke vaardigheden behoren zendelingen te hebben om
bekeerlingen te vinden, te onderwijzen, te dopen en te
behouden?

Nodig zo mogelijk een teruggekeerde zendeling uit om te ver-
tellen over de ervaringen die hij of zij heeft gehad met het zoeken
naar mensen die voor de waarheid openstonden. Overweeg om
iedere cursist een kopie van de volgende uitspraken te geven en
ze klassikaal te bespreken.

Ouderling LeGrand Richards heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd:

Ouderling L. Tom Perry, een van de apostelen, heeft gezegd:

‘De behoefte aan voltijdzendelingen is groter dan ooit
tevoren. En opnieuw roepen we alle goede jongemannen
op om naar de profeet te luisteren en op zending te gaan.
We roepen de bisschoppen en gemeentepresidenten op
om ervoor te zorgen dat alle goede jongemannen de kans
krijgen om op zending te gaan. (. . .)

‘Waar vinden we die vissers en jagers die in die grote pro-
fetie van Jeremia genoemd worden? Zij zijn [de] zende-
lingen van deze kerk, en zij die hen zijn voorgegaan vanaf
de tijd dat de profeet Joseph Smith de waarheid ontving
en boodschappers uitstuurde om die aan de wereld te
verkondigen. Aldus zijn zij eropuit getrokken, als vissers
en jagers, om hen vanuit de heuvels, de bergen en de
rotskloven te vergaderen.’ (Conference Report, april 1971,
blz. 143; of Ensign, juni 1971, blz. 99.)

Jeremia 1–19
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President Howard W. Hunter heeft gezegd:

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘Nu wil ik iets over zendingswerk zeggen tegen de bis-
schoppen en de ringpresidenten. Deze zaak ligt gevoelig.
Er schijnt in de kerk een idee post te vatten dat alle jonge-
vrouwen en jongemannen op zending behoren te gaan.
Wij hebben een aantal jongevrouwen nodig. Zij doen
opmerkelijk werk. Zij komen in gezinnen waar de manne-
lijke zendelingen geen toegang krijgen. (. . .)

‘(. . .) Het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf zeggen
gezamenlijk tegen onze jonge zusters dat ze niet verplicht
zijn op zending te gaan. Ik hoop dat ik kan zeggen wat ik
moet zeggen op een manier waardoor niemand gekwetst
wordt. Jongevrouwen moeten niet het gevoel hebben
dat ze een plicht hebben die vergelijkbaar is met die van
de jongemannen. Sommigen zullen heel graag op zending
willen. Als dat zo is, moeten ze hun bisschop en hun
ouders raadplegen. Als het voornemen blijft, weet de bis-
schop wat hij moet doen.’ (De Ster, januari 1998, blz. 57.)

‘Tijdens zijn aardse bediening heeft onze Heer keer op
keer een oproep gedaan die zowel een uitnodiging als een
uitdaging was. Tegen Petrus en Andreas heeft Christus
gezegd: “Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen
maken” (Matteüs 4:19). Wij zijn betrokken bij het redden
van zielen, het uitnodigen van mensen om tot Christus te
komen en tot het water van de doop zodat zij vooruitgang
kunnen maken op het pad dat leidt naar het eeuwige
leven. Deze wereld heeft het evangelie van Jezus Christus
nodig. De enige manier waarop de wereld ooit vrede zal
vinden, wordt verschaft door het evangelie. Als volge-
lingen van Jezus Christus streven wij ernaar de cirkel van
liefde en begrip onder de mensen op aarde uit te breiden.
De profeten die mij zijn voorgegaan, hebben gezegd dat
iedere jongeman die daarvoor geschikt is en aan de
gedragsnormen voldoet, een voltijdzending dient te ver-
vullen. Ik onderstreep vandaag die behoefte. Wij hebben
in het zendingsveld ook een grote behoefte aan geschikte,
volwassen echtparen. Jezus heeft tegen zijn discipelen
gezegd: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er te
weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbei-
ders uitzende in zijn oogst” (Lucas 10:2).’ (De Ster, januari
1995, blz. 82.)

‘President Kimball heeft het volgende over jongevrouwen
en een zending gezegd: “Veel jongevrouwen hebben het
verlangen om op zending te gaan, en ze zijn uiteraard
welkom in de dienst van de Heer. Zij hebben niet dezelfde
verantwoordelijkheid als de ouderlingen, maar ze zullen
rijkelijk gezegend worden voor hun onzelfzuchtige offer.
De Heer is blij [met] hun gewilligheid om zielen bij Hem
te brengen.” (President Kimball Speaks Out [Salt Lake City:
Deseret Book Co. , 1981], blz. 30)’ (Conference Report,
april 1992, blz. 32; of Ensign, mei 1992, blz. 24.)

Inleiding
In Jeremia 20–29 staan de leringen en waarschuwingen van
Jeremia aan het volk, dat op het punt stond door Babel gevangen
genomen te worden. (Zie 2 Koningen 24–25.) Maar Jeremia
profeteerde niet eenvoudigweg dat de goddelozen verdelgd
zouden worden. Hij zag de komst van de Heiland en de herstel-
ling van zijn kerk in de laatste dagen. (Zie Jeremia 23.) Net als
andere profeten in het Oude Testament (zoals Jesaja, Ezechiël,
Lehi, Hosea, Micha en Zacharia) zag Jeremia dat het verstrooide
Israël eens weer vergaderd zou worden, dat Juda naar het land
van hun erfgoed zou terugkeren en dat geheel Israël uiteindelijk
groot zou worden.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Ware profeten vertellen ons wat wij moeten weten, niet altijd

wat wij willen weten. (Zie Jeremia 21:1–7.)

• Het woord van de Heer zal altijd vervuld worden.
(Zie Jeremia 28; 29:24–32; zie ook Jeremia 32:26–27; 36–37;
38:6–13; 39:15–18; LV 1:37–38; 3:1–3.)

• Zij die de Heer met geheel hun hart zoeken, zullen Hem
vinden. (Zie Jeremia 29:13.)

• Valse profeten komen altijd tegen de ware profeten in
opstand. (Zie Jeremia 28–29.)

Lesideeën
Jeremia 20–21. Ware profeten zeggen wat ze van de Heer
moeten zeggen. (15–20 minuten)

Zeg dat de profeet ons vertelt wat wij moeten weten, niet altijd
wat wij willen weten. Vraag de cursisten wat die uitspraak
betekent en waarom die juist is. Vraag welke raad de profeet
ons gegeven heeft die sommige mensen niet willen weten of
die voor sommige mensen te moeilijk of te lastig is.

Leg uit dat de profeet soms in de problemen kan komen als hij
zegt wat de Heer van hem verwacht. Laat de cursisten in Jeremia
20:1–2 opzoeken wat er met Jeremia gebeurde toen hij profe-
teerde dat Juda door Babel gevangen zou worden genomen.
(Zie de toelichting bij Jeremia 20:1–6 in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi, blz. 259.) Laat de cursisten Jeremia 20:3–6
lezen, en vraag:

• Veranderde Jeremia de profetie na zijn straf? En zei hij toen
wat het volk wilde horen? (Zie Jeremia 28:1–4 voor een voor-
beeld van wat het volk wilde horen.) Waarom niet?

• Waarom veranderde Jeremia de naam van Paschur in Magor-
missabib Wat betekent dat? (Zie de toelichting bij Jeremia
20:1–6 in Het Oude Testament: 1 Koningen–Maleachi, blz. 259.)

Jeremia 20–29
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Laat de cursisten in Jeremia 21:1–7 opzoeken wat koning Sedekia
van Jeremia verwachtte en hoe de Heer door middel van Jeremia
de vraag van Sedekia beantwoordde. Vraag:

• Waarom kon Jeremia niet zeggen wat het volk wilde horen?

• Waarom zegt de hedendaagse profeet niet alleen wat wij
willen horen?

President Ezra Taft Benson heeft gezegd:

Jeremia 23–29. Net als het Israël van weleer moeten wij in
staat zijn om onderscheid te maken tussen ware en valse
profeten. (20–25 minuten)

Vraag de cursisten wat wij kunnen doen om niet door valse pro-
feten misleid te worden. Laat een plaat van onze huidige profeet
zien en vraag de cursisten hoe wij zeker kunnen weten dat hij
de uitverkoren profeet van de Heer is.

Zeg tegen de cursisten dat er in de tijd van Jeremia niet alleen
ware profeten tot het volk predikten, maar ook valse profeten.
Lees Jeremia 23:9–34 met de cursisten en bespreek de volgende
vragen:

• Wat deden deze valse profeten en priesters verkeerd?
(Zie vers 9–17, 24–32.)

• Wat waren volgens de Heer de eigenschappen van een
waar profeet? (Zie vers 18, 21–22, 28; zie ook de toelichting
bij Jeremia 23 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 269–270.)

• Wat zou er met de valse profeten gebeuren? 
(Zie vers 12, 15, 33–34.)

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor
en vraag de cursisten wat ze daarvan kunnen leren:

Laat de cursisten Jeremia 27:6–14, 19–22 bestuderen en opzoe-
ken wat Jeremia over Juda en Babel profeteerde. Laat hen
Jeremia 28:1–4, 10–11 bestuderen en opzoeken welke valse pro-
feten tegen Jeremia en zijn boodschap in opstand kwamen.

Lees Jeremia 28:5–9, 13–17 met de cursisten en bespreek hoe
Jeremia op Chananja reageerde en wat de Heer die valse profeet
aandeed. Zorg dat zij begrijpen dat de reactie van Jeremia in
vers 6 geen goedkeuring inhoudt. ‘Amen, zó doe de Here’ kan
ironisch bedoeld zijn of als uiting van het verlangen dat het
volk zich zal bekeren en die zegeningen kan ontvangen. Vraag:

‘Als een man profeteert en gebiedt dat zijn leringen
gehoorzaamd moeten worden, is hij een ware of een valse
profeet. Valse profeten treden altijd op om de ware pro-
feten te bestrijden, en zij profeteren zo dicht bij de waar-
heid dat ze de uitverkorenen bijna misleiden.’ (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, blz. 365.)

‘Als de profeet zegt wat wij moeten weten, maar wij dat
liever niet horen, is dat een beproeving van onze getrouw-
heid.’ (‘Fourteen Fundamentals in Following the Prophet’,
1980 Devotional Speeches of the Year [1981], blz. 28.)

• Hoe kunnen we volgens Jeremia bepalen of iemand een waar
profeet is? (Zie vers 9; zie ook Deuteronomium 18:20–22.)

• Hoe kunnen we in deze tijd de misleiding van valse profeten
vermijden?

Geef uw getuigenis dat we misleiding door valse profeten
kunnen vermijden als we de geboden onderhouden. Lees de
volgende boodschap voor van ouderling Gordon B. Hinckley,
die toen apostel was:

Inleiding
De Heer heeft beloofd dat Hij Israël en Juda in de laatste dagen
zou herstellen. Jeremia moest deze beloften opschrijven.
(Zie Jeremia 30:1–3.) Als u Jeremia 30–33 bestudeert, zoek dan
op hoe belangrijk het verbond van Abraham en de stam van
Efraïm zijn in deze herstelling of vergadering.

Belangrijke evangeliebeginselen
• In de laatste dagen zal de stam van Efraïm, de stam met

het eerstgeboorterecht, als eerste worden vergaderd.
Zij hebben de taak om de rest van het huis van Israël te 
vergaderen, waardoor de Heer zijn eeuwige verbond kan 
vervullen. (Zie Jeremia 31:1–14, 18–21, 31–34; 32:36–41.)

• Tijdens het millennium zal iedereen het evangelie naleven
en de Heer kennen. (Zie Jeremia 31:31–34; 32:36–41.)

Lesideeën
Jeremia 30–33. Jeremia profeteerde over veel
prachtige gebeurtenissen die in de laatste dagen

zouden plaatsvinden. (55–65 minuten)

Vraag de cursisten naar het laatste grote sportevenement in hun
omgeving en bespreek dat sommige mensen zo’n evenement als
een blijde gebeurtenis beschouwen terwijl anderen het bedroe-
vend vinden. Vraag:

S  M  T  W  TH  F  S

Jeremia 30–33

‘Broeders en zusters, hoe dankbaar behoren we te zijn
voor een profeet die ons met woorden van goddelijke wijs-
heid leidt op ons pad in deze ingewikkelde en moeilijke
tijd. De stellige verzekering in ons hart, de overtuiging
dat God zijn wil aan zijn kinderen bekend zal maken door
zijn uitverkoren dienstknecht, is de basis van ons geloof en
onze activiteit. We hebben een profeet of we hebben niets;
en als we een profeet hebben, hebben we alles.’ (Confe-
rence Report, oktober 1973, blz. 161; of Ensign, januari 1974,
blz. 122.)
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• Waarom zouden verschillende mensen een andere mening
over hetzelfde evenement hebben?

• Welke andere evenementen of tijden kunnen als blij en
droevig worden beschouwd, afhankelijk van iemands 
perspectief?

• Vinden jullie de wederkomst een blijde of een droevige
gebeurtenis?

Zeg tegen de cursisten dat ze vandaag de profetieën van Jeremia
over de laatste dagen en het millennium zullen bestuderen.

Het grootste deel van de profetieën van Jeremia gaat over de
verwoesting en de ballingschap van Juda door Babel en over de
verwoestingen in de laatste dagen. Maar Jeremia profeteerde
ook over veel prachtige en positieve gebeurtenissen in de laatste
dagen, aan de hand waarvan wij kunnen begrijpen dat de weder-
komst voor de rechtschapenen een blijde gebeurtenis is.

De profetieën van Jeremia kunnen in verschillende categorieën
worden onderverdeeld. Zet de volgende drie categorieën op het
bord, lees de bijbehorende teksten met de cursisten en bespreek
iedere categorie klassikaal, zo nodig met behulp van het bij-
gaande materiaal.

1. Israël en Juda zullen worden vergaderd en veilig in hun eigen
land wonen.

• Jeremia 30:3, 8–11, 17–18. De profetie dat Israël en Juda
uit gevangenschap zouden terugkeren gaat in meerdere
opzichten in vervulling. Ten eerste toen de Heer koning
Kores inspireerde om de Israëlieten na zeventig jaar
ballingschap in Babel naar Jeruzalem te laten terugkeren.
(Zie Ezra 1:1–2.) En ten tweede als de Joden zich in
de laatste dagen in hun vaderland vergaderen en de 
verloren stammen vanuit het noorden terugkeren.
(Zie LV 133:11–35.)

• Jeremia 31:1–20. De Heer getuigt in deze verzen her-
haaldelijk dat Hij de vergadering van Israël en Juda zelf
zal leiden. (Zie vers 1–4, 8–11.) De Heer zal ‘wachters
roepen op het gebergte van Efraïm’ – ringpresidenten,
bisschoppen, zendelingen, huisonderwijzers en anderen –
om over zijn kinderen en de vergadering te waken. (Vers 6;
zie ook Ezechiël 3:16–21.) De belangrijkste wachters zijn
de profeten in de laatste dagen, die de sleutels van de ver-
gadering van Israël hebben ontvangen. (Zie LV 110:11.)

Deze wachters zullen ‘het overblijfsel van Israël’ uit ‘het
noorden’ en ‘de einden der aarde’ vergaderen. (Jeremia
31:7–8; zie ook LV 133:26.) Het ‘geween’ en de ‘smeking’
in Jeremia 31:9 konden voortkomen uit het besef dat hun
leed door de eeuwen heen het gevolg was van het feit dat
zij Jezus Christus hadden verworpen. (Zie Jeremia 50:4;
Zacharia 12:10.) Vergelijk dat geween met de vreugde van
de mensen die naar de profeten hadden geluisterd en zich
‘jubelend op de hoogte van Sion’ bevonden. (Zie Jeremia
31:12–14.)

Efraïm, de stam met het eerstgeboorterecht, speelt een
belangrijke rol in deze vergadering. (Zie Jeremia 31:9,
18–20; zie ook Deuteronomium 33:13–17; LV 133:26–34.)

• Jeremia 33:16. Als de Heer Juda en Israël vergadert,
zullen ze veilig in hun eigen land wonen. (Zie ook Jeremia
23:5–6.) Die veiligheid kan zowel betrekking hebben op
hun vijanden als hun eigen zonden.

2. Juda en Israël zullen Jezus Christus als hun Heer en Heiland
aanvaarden.

• Jeremia 30:8–9; 33:15. Ouderling Bruce R. McConkie heeft
het volgende over deze teksten geschreven:

• Jeremia 32:37–42. In deze teksten profeteert Jeremia dat
de Joden niet alleen naar hun beloofde land zouden terug-
keren, maar ook naar de ware kerk. Dan zou de Heer
‘een eeuwig verbond met hen sluiten’ (vers 40). Hoewel
veel Joden lid van de kerk zijn geworden, en velen in de
komende tijd nog lid zullen worden, moet de volledige
vervulling van deze belofte nog gerealiseerd worden.
(Zie 3 Nephi 20:29–46; 21.) Ouderling Bruce R. McConkie
heeft geschreven:

3. In het millennium zullen de mensen de Heer kennen en zijn
wet zal in hun hart staan geschreven.

• Jeremia 31:31–34. De Heer kennen betekent dat wij zijn
wetten en verordeningen begrijpen en naleven en de
Heilige Geest bij ons hebben. De profeet Joseph Smith
heeft gezegd:

‘Onderzoek de openbaringen die wij bekendmaken en
vraag uw hemelse Vader in de naam van zijn Zoon, Jezus
Christus, om u de waarheid bekend te maken. En als u dit
wilt doen, met het oog alleen gericht op zijn heerlijkheid,
en niet twijfelt, zal Hij u door de macht van zijn Heilige
Geest antwoorden. Dan zult u het zelf weten en niet door
middel van een ander. Dan behoeft u zich niet op anderen
te verlaten om de kennis van God deelachtig te worden. 

‘De grote bekering van de Joden, hun terugkeer tot de
waarheid als volk, zal na de wederkomst van hun Messias
plaatsvinden. Zij die in staat zijn om die dag te doorstaan,
zullen in uiterste nood en smart vragen: “Wat zijn deze
wonden in uw handen en in uw voeten? Dan zullen zij
weten, dat Ik de Here ben; want Ik zal tot hen zeggen:
Het zijn de wonden, waarmede Ik ben geslagen in het huis
mijner vrienden. Ik ben het, die werd verheven. Ik ben
Jezus, die werd gekruisigd. Ik ben de Zoon van God.”
(LV 45:51–52; Zacharia 12:8–14; 13:6.)’ (Mormon Doctrine,
722–723.)

‘Het is volkomen duidelijk dat de Spruit van David
Christus is. We zullen nu zien dat Hij ook David genoemd
wordt, dat Hij de nieuwe David is, een eeuwige David,
die voor eeuwig op de troon van zijn voorouder zal
regeren.’ (The Promised Messiah, blz. 193; zie ook Jesaja 11:1;
Jeremia 23:5–8.)
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Hoewel we God nu al kunnen kennen, lijkt het erop dat de volle-
dige vervulling van deze teksten in het millennium zal plaats-
vinden, als de Heer onder ons zal wonen. (Zie LV 84:96–100.)
President Joseph Fielding Smith heeft over Jeremia 31:31–34
gezegd:

Inleiding
Jeremia 34–52 is een voortzetting van de profetieën van Jeremia
aan het adres van Juda en haar leiders, waarvoor hij werd ver-
volgd en gevangengezet. (Zie Jeremia 34–38.) Deze profetieën
gingen in vervulling toen Jeruzalem door Babel werd veroverd.
Veel Joden werden door Babel gevangengenomen, terwijl som-
migen naar Egypte vluchtten en Jeremia meenamen. (Zie de
hoofdstukken 39–45.)

Net als andere Israëlische profeten profeteerde Jeremia over
de andere volken om Israël heen. Hij begon met een profetie
over Egypte in het westen (zie Jeremia 46), richtte zich toen 
oostwaarts en profeteerde over de buurlanden dichter bij Israël
(zie Jeremia 47–49) en profeteerde tenslotte over Babel in het
oosten (zie Jeremia 50–51). Egypte en Babel waren de twee 
belangrijkste machten die tijdens zijn bediening Jeruzalem
wilden veroveren.

Het boek Jeremia wordt afgesloten met details over de balling-
schap en verwoesting van Jeruzalem. (Zie Jeremia 52.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De openbaringen van de Heer aan zijn profeten zijn een

voorbereiding en een zegen voor iedereen die luistert.
(Zie Jeremia 42–44.)

• De Heer aanvaardt de mensen die zich bekeren, maar straft
de opstandigen, ongeacht hun afkomst of nationaliteit.
(Zie Jeremia 46:1–2, 27–28; 47:1; 48:1–2, 47; 49:1–8, 23–39;
50:1–3, 17–19, 33–34; 51:5.)

Jeremia 34–52

‘Voordat deze profetie in vervulling kan gaan, moeten
veel leden van de kerk zich bekeren, ijveriger de Schriften
bestuderen, bidden en de wetten en geboden van het
evangelie naleven. Als ze dat niet doen, zullen ze uit de
tegenwoordigheid van de Heer worden verwijderd op
die grote dag dat Hij als Heer der heren en Koning der
koningen zijn plaats op de troon zal innemen om te
regeren.’ (Conference Report, oktober 1963, blz. 21–22.)

(. . .) Nee; want als de mens zijn instructies van de
Schepper ontvangt, weet hij hoe Hij hem zal verlossen.’
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz. 7.)

Lesideeën
Jeremia 34–52. De openbaringen van de Heer aan zijn
profeten zijn een voorbereiding en een zegen voor iedereen
die luistert. (40–60 minuten)

Vraag de cursisten of zij weleens van mensen gehoord hebben
die advies over de toekomst inwinnen bij waarzeggers, spiri-
tisten, astrologen enzovoorts. Vraag:

• Wat heeft de Heer over dergelijke praktijken gezegd?
(Zie Deuteronomium 18:10–14.)

• Welke hulpmiddelen heeft de Heer ons gegeven die veel
beter zijn dan dergelijke praktijken? (Het gebed, de Schriften,
patriarchale zegens en vooral profeten.)

Zeg de cursisten dat de profetieën van Jeremia gebeurtenissen
voorspelden die zo ver in de toekomst lagen dat veel mensen
niet lang genoeg leefden om ze in vervulling te zien gaan.
Veel van zijn profetieën gingen echter tijdens zijn leven in ver-
vulling. Omdat profetieën volgens de voorkennis van God
worden gegeven, kunnen we erop vertrouwen dat ze in ver-
vulling zullen gaan.

Laat de cursisten in Jeremia 34:1–3; 37:1–10 en 38:17–23 opzoeken
wat er volgens Jeremia met Jeruzalem en haar leiders zou
gebeuren. Bespreek hoe koning Jojakim op de profetieën van
Jeremia reageerde. (Zie Jeremia 36:1–7, 14–16, 20–26.) Lees
Jeremia 36:28–32 en vraag wat Jeremia van de Heer moest doen.

Lees Jeremia 37:1–2, 15–21; 38:1–6 met de cursisten en vraag
hoe koning Sedekia en zijn vorsten op de profetieën van Jeremia
reageerden. Vraag:

• Wat kunnen we in het algemeen leren uit deze teksten over
Jeremia en profeten?

• Met welke problemen en beproevingen krijgen hedendaagse
profeten te maken als ze het werk van de Heer verrichten?
(Zie, bijvoorbeeld, LV 122.)

Het volk in de tijd van Jeremia verwierp zijn raad en waarschu-
wingen grotendeels. Lees Jeremia 39:1–9 (en Jeremia 52 als
u wilt) met de cursisten en bespreek wat er met Jeruzalem en
koning Sedekia gebeurde. Vraag: Hoe nauwkeurig kwam de
profetie van Jeremia uit?

Spoor de cursisten aan om te overwegen welke invloed de
beslissingen die zij nemen of hebben genomen op hun toekomst
hebben.

Bespreek dat er zelfs in al die ellende een positief voorbeeld te
zien was. Laat hen Jeremia 38:7–13 lezen en opzoeken wie
Jeremia kwam redden toen hij in de kerker zat te verhongeren.
Laat hen Jeremia 39:15–18 lezen en vergelijken wat er met Ebed-
Melek gebeurde (de niet-Joodse dienstknecht die de profeet
geloofde) en wat er met Sedekia (de Joodse koning die de profeet
verwierp) gebeurde. (Zie Handelingen 10:34–35.) Leg uit dat er
in het Boek van Mormon staat dat niet alle zoons van Sedekia
gedood werden toen Jeruzalem werd verwoest. (Zie Omni 1:14;
Helaman 8:21.)

Vertel dat het volk zelfs na de val van Jeruzalem moeite had om
de raad van de profeet op te volgen. Zet de volgende vragen op
het bord of op een uitreikblad:

Jeremia 34–52
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• Wat moest Jeremia van Jochanan en de anderen doen?

• Wat beloofden zij Jeremia en de Heer ‘opdat het ons wèl ga’?

• Wat zei de Heer door middel van Jeremia?

• Wat was hun reactie op die raad?

• Hoe kwam Jeremia in Egypte terecht?

Lees Jeremia 42:1–43:7 met de cursisten en laat ze hun hand
opsteken als ze een antwoord op een van de vragen op het bord
horen. Laat dan een cursist de vraag beantwoorden.

Vraag de cursisten:

• Waarom zouden mensen God om raad vragen en die raad dan
in de wind slaan?

• Wat kan er gebeuren als mensen opzettelijk ongehoorzaam
zijn aan de raad van de Heer?

Laat de cursisten in Jeremia 44:21–30 opzoeken of hun voorspel-
lingen over die opstandige Joden juist waren.

Laat de cursisten een of twee alinea’s schrijven over wat ze
geleerd hebben over Jeremia en gehoorzaamheid aan de profeet.
(NB: Als u daar tijd voor hebt, kunt u geheel hoofdstuk 44 met de
cursisten bestuderen. Dit hoofdstuk is een goed voorbeeld van
de manier waarop mensen hun ongehoorzaamheid goed praten.)

Jeremia 49:7–39. De Heer aanvaardt de mensen die zich
bekeren, maar straft de opstandigen, ongeacht hun afkomst
of nationaliteit. (20–30 minuten)

Vraag de cursisten:

• Waar zouden jullie het liefst naartoe reizen als geld of taal
geen bezwaar waren?

• Zijn er bepaalde landen die jullie zouden vermijden?
Waarom?

• Hoe kunnen we iets over andere landen te weten komen?

Zeg tegen de cursisten dat ze iets over verschillende landen in de
tijd van Jeremia zullen leren, iets over de rechtschapenheid van
de mensen in die landen en dat ze zullen opzoeken wat Jeremia
over hen geprofeteerd heeft.

Geef groepjes cursisten de volgende tekstblokken, die overeen-
komen met bekende plaatsen in de tijd van Jeremia:

• Jeremia 46:1–13 (Egypte)

• Jeremia 47 (het land van de Filistijnen)

• Jeremia 48:1–16 (Moab)

• Jeremia 49:7–22 (Edom)

• Jeremia 49:23–27 (Damascus)

• Jeremia 49:30–33 (Hasor)

• Jeremia 49:34–39 (Elam)

• Jeremia 50:1–14 (Babel)

Geef zo mogelijk iedere groep een recente wereldkaart of hang
een groot exemplaar op het bord.

Laat iedere groep hun tekstblok bestuderen en de naam van de
plaats in die teksten opzoeken. Laat hen in de geografische index
van hun Bijbel en op een kaart die plaats opzoeken. Laat hen
vervolgens op de recente kaart die plaats of dat land opzoeken
en de volgende vragen beantwoorden:

• Was de profetie over die mensen gunstig of ongunstig?

• Welke verwoestingen zouden zij volgens Jeremia ondergaan?

• Waren de mensen volgens die teksten goddeloos of recht-
schapen?

Laat een lid van iedere groep verslag uitbrengen over hun
bevindingen. Laat hen vertellen over welk land Jeremia in hun
tekstblok profeteerde en laat hen die plaats op de huidige
wereldkaart aanwijzen. Maak duidelijk dat al deze profetieën
precies zijn vervuld zoals Jeremia had geprofeteerd.

Pas deze les toe op onze tijd door de toestand in onze wereld te
bespreken. Vraag de cursisten:

• Welke zegeningen kan een heel volk ontvangen?

• In hoeverre is zendingswerk en de bouw van hedendaagse
tempels een getuigenis dat de Heer alle mensen op aarde wil
zegenen?

• Zijn alle mensen even enthousiast om zijn zegeningen te
ontvangen?

• Hoe kunnen wij aan de verspreiding van het evangelie
bijdragen?

Het boek Jeremia

184



DE KLAAGLIEDEREN VAN JEREMIA

Inleiding
Het was in Juda gebruikelijk om klaagliederen over gestorven
vrienden of familieleden te componeren en te zingen. Jeremia
deed dat voor zijn dierbare Jeruzalem. In het boek Klaagliederen
komt zijn verdriet over de verwoesting van de Heilige Stad tot
uiting. De Hebreeuwse titel van het boek is eikhah of ‘Hoe’ uit het
eerste vers van het hoofdstuk, ‘Hoe zit zij eenzaam neder (. . .).’
(Klaagliederen 1:1; zie ook 2:1; 4:1.) Die titel is een mengeling van
schok en wanhoop ten opzichte van Jeruzalem. Bijna ieder ander
profetisch boek in het Oude Testament bevat klaagliederen, maar
Klaagliederen is het enige boek dat volledig in die literaire stijl is
geschreven.

Poëzie wordt in veel culturen gebruikt om ontroerende gevoe-
lens tot uitdrukking te brengen, en het hele boek Klaagliederen
is geschreven in zorgvuldig opgebouwde poëzie. De hoofd-
stukken 1–2 en 4 vormen een naamdicht. Ze hebben alle drie
22 strofen, die allemaal met een van de 22 letters van het
Hebreeuwse alfabet beginnen, in alfabetische volgorde. Ellis
T. Rasmussen heeft gezegd dat ‘een deel van het doel van alfa-
betische naamdicht is om de indruk te wekken dat het gedicht
alle gevoelens bestrijkt die in het gedicht behandeld worden.’
(A Latter-day Saint Commentary on the Old Testament [1993],
blz. 577–578.)

Hoofdstuk 3 heeft 66 strofen (3 maal 22) en is ook een naamdicht.
In dat hoofdstuk beginnen de eerste drie strofen met de eerste
letter van het Hebreeuwse alfabet, de volgende drie met de
tweede letter enzovoorts. Hoofdstuk 5 heeft 22 strofen, maar is
geen naamdicht.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Lidmaatschap in de kerk is niet voldoende om verlost te

worden; we moeten trouw en moedig zijn. (Zie Klaagliederen
1:1–8, 16–22; 2:1–7.)

• De Heer en zijn profeten zijn barmhartig en liefdevol ten
opzichte van zondaars en zijn bereid om ze te helpen bij het
bekeringsproces. (Zie Klaagliederen 3:22–26, 31–32, 40, 58;
5:21; zie ook 2 Petrus 3:9; Alma 34:15–18.)

Lesideeën
Klaagliederen 1–2. Lidmaatschap in de kerk is niet
voldoende om verlost te worden; we moeten trouw en
moedig zijn. (20–30 minuten)

Zet het woord klaagliederen op het bord, en vraag de cursisten
of ze weten wat dat betekent. Bespreek de informatie in de inlei-
ding tot Klaagliederen en zorg dat de cursisten begrijpen
waarom het boek zo genoemd is.

Klaagliederen 1–5
Laat de cursisten in Klaagliederen 1:1–8, 12–20 opzoeken
waarom Jeruzalem verwoest werd. Zet de redenen op het bord.
Herinner de cursisten eraan dat veel Joden dachten dat de Heer
Jeruzalem nooit zou laten verwoesten omdat ze de tempel en
de wet van Mozes hadden. Valse profeten profeteerden zelfs dat
Jeruzalem veilig was. (Zie Jeremia 28:1–4, 15–17.)

Lees Klaagliederen 2:1–7 en bespreek aan de hand van de
volgende vragen wat er met de tempel gebeurde:

• Hoeveel bescherming bood de tempel Jeruzalem en de Joden?

• Wat vond de Heer van de tempel toen het volk zo goddeloos
was? (Zie de toelichtingen bij Klaagliederen 1:12–22 en 2:1–10
in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 264.)

• Welke heilige gebouwen en heilige verordeningen heeft de
Heer ons in deze tijd gegeven?

• Zal de tempel ons beschermen als wij niet waardig zijn om er
binnen te gaan?

• Wat vindt de Heer belangrijker dan gebouwen en ceremonies,
zelfs heilige ceremonies? (Zie 1 Samuël 15:22–23.)

• Welke bescherming heeft de Heer ons beloofd als wij in
duistere tijden getrouw blijven? (Zie LV 45:66–71.)

Geef uw getuigenis dat we als rechtschapen lid van de kerk
in moeilijke tijden beschermd en gesteund kunnen worden.
We moeten een sterk getuigenis ontwikkelen en moedig zijn
om alles te ontvangen wat de Heer heeft beloofd.

Klaagliederen 1–5. De Heer en zijn profeten zijn barmhartig
en liefdevol ten opzichte van zondaars en zijn bereid om ze
te helpen bij het bekeringsproces. (20–25 minuten)

Vraag de cursisten of ze zich weleens erg verdrietig hebben
gevoeld. Bespreek een aantal redenen waarom we soms ver-
drietig zijn. Lees gezamenlijk Matteüs 23:37–39; Jakob 40–42;
Leer en Verbonden 76:25–27 en Mozes 7:28–29, 32–33 en
bespreek waarom de Heer soms bedroefd is.

Profeten zijn ook gevoelig. Laat de cursisten Jakob 1:19–2:3;
Mormon 6:16–22; 1 Nephi 8:37 en Mozes 7:41 lezen en bespreek
hoe deze profeten zich voelden en waarom. Vraag:

• Waarom zouden ze bedroefd in plaats van kwaad zijn
geweest, vooral omdat het volk hen soms verwierp en
probeerde te doden?

• Wat verwacht onze profeet in deze tijd van ons?

Herinner de cursisten eraan dat Jeremia bekering predikte, maar
dat het volk zich niet bekeerde en Jeruzalem verwoest werd.
Na die droevige gebeurtenis schreef hij Klaagliederen. Vraag wat
Jeremia gevoeld kan hebben toen hij Klaagliederen schreef.
(Zie de inleiding tot ‘De Babylonische ballingschap’ in Het Oude
Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 259.) Laat iedere cursist een
hoofdstuk uit Klaagliederen uitkiezen en lezen, en een tekst of
teksten opzoeken waaruit de droefheid van Jeremia en de reden
van zijn droefheid blijkt. Vraag verscheidene cursisten naar hun
bevindingen. Lees Matteüs 23:33–38 en bespreek hoe de gevoe-
lens van Jeremia met die van de Heiland te vergelijken zijn.
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Ezechiël werd rond het jaar 597 v.C. naar Babel gebracht,
toen koning Jojakin door Nebukadnessar werd onttroond en
gevangengenomen. (Zie 2 Koningen 24:6–16.) Daar werd
Ezechiël tot profeet geroepen en werkte hij onder de ballingen.
(Zie Ezechiël 1:1–3.) In 587 v.C. werd Jeruzalem door Babel
verwoest en werden de meeste inwoners naar Babel afgevoerd.
(Zie Ezechiël 24:21–27; 2 Koningen 25.) Ezechiël bleef vervol-
gens minimaal elf jaar onder de ballingen profeteren. 
(Zie Ezechiël 29:17.)

Door middel van Ezechiël gaf de Heer Israël een waarschu-
wende, veroordelende en genadige boodschap. Zijn boosheid en
verlangen naar hun bekering waren overduidelijk. In het boek
Ezechiël staat dat God almachtig is en hoopt dat al zijn kinderen
tot Hem komen. Er staat minimaal 65 keer iets in de trant van
‘dan zullen zij weten, dat Ik de Here ben’. Hieronder staat een
overzicht van het boek Ezechiël:

1. Inleiding: Ezechiëls roeping en opdracht. (Zie Ezechiël 1–3.)

2. Profetieën over Juda en Jeruzalem, met als hoogtepunt de
val en verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs.
(Zie Ezechiël 4–24.)

3. Profetieën over de omliggende landen Ammon, Moab, Edom,
de Filistijnen, Tyrus, Sidon en Egypte. (Zie Ezechiël 25–32.)

4. Profetieën over de herstelling van Israël vóór de terugkeer
van de Heiland op aarde. (Zie Ezechiël 33–39.)

5. Visioenen van een toekomstige tempel in Jeruzalem en de
manier van aanbidding daarin. (Zie Ezechiël 40–48.)

Inleiding
Ezechiël 1–3 is een verslag van een visioen dat aan de profeet
werd gegeven. Toen Jeremia over de verwoesting van Jeruzalem
profeteerde, verkondigde Ezechiël dezelfde boodschap in Babel.
Hij waarschuwde het volk Juda dat het zich moest bekeren,
anders zou het verwoest worden.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Priesterschapsleiders, vooral profeten, zijn net als wachters.

Ze waken over het volk en waarschuwen het voor dreigend
gevaar. (Zie Ezechiël 3:17–21; 33:1–9; zie ook Jakob 1:19–2:11.)

Ezechiël 1–3

Lesideeën
Ezechiël 3:17–21. Onze priesterschapsleiders zijn net
als wachters. Ze beschermen de mensen voor wie ze
verantwoordelijk zijn en waarschuwen hen voor dreigend
gevaar. (35–45 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze in een oude stad wonen
die door een grote muur is omgeven. Vraag:

• Wat zou het belangrijkste doel van de muur zijn?

• Hoe kan de muur ons bescherming bieden?

• Hoeveel beter zou de bescherming zijn als er een wachttoren
met een wachter was?

• Welke eigenschappen zouden de wachters moeten hebben?
(Bijvoorbeeld: waakzaamheid, goede ogen, een luide stem,
de vaardigheid om duidelijk te communiceren en oordeels-
vermogen over wat gevaarlijk en onbeduidend is. Zet ver-
scheidene eigenschappen op het bord.)

Laat de cursisten in Ezechiël 3:16–17 opzoeken wie de Heer als
wachter heeft aangewezen. Lees Ezechiël 1:1–3; 2:1–8; en 3:4–11
en zoek op welke roeping en eigenschappen Ezechiël had.
Laat de cursisten Ezechiël 3:18–21 lezen en bespreek de taken
van Ezechiël als wachter in het huis van Israël door de volgende
vragen te stellen:

• Wat moest Ezechiël volgens vers 18 van de Heer tegen het
volk zeggen?

HET BOEK EZECHIËL
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• Wat zou er volgens de Heer met Ezechiël gebeuren als hij hen
niet waarschuwde?

• Wat zou er volgens de verzen 19–21 met Ezechiël gebeuren
als hij hen wel waarschuwde maar zij niet luisterden?

• Wat zou er volgens de Heer met het volk gebeuren? (Zie ook
Jakob 1:19–2:11.)

Laat de cursisten tijdens hun studie van het boek Ezechiël
opzoeken hoe de profeet zijn opdracht van de Heer vervulde.

Lees Leer en Verbonden 1:4, 17, 19–28, 32–33, 37–38 met de
cursisten. Bespreek tijdens het lezen de volgende vragen.
(Zie ook de toelichting bij Ezechiël 3:17–21 in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi, blz. 287–288.)

• Wie zijn in deze tijd de wachters van de Heer? (Zie vers 4.)

• Waar moeten we de mensen voor waarschuwen?

• Wat gebeurt er met ons als we anderen niet waarschuwen?

• Wat gebeurt er als de mensen niet naar de waarschuwing
luisteren?

• Wie was de eerste wachter in deze bedeling? (Zie vers 17.)

• Wat is volgens de Heer het doel van de boodschap van het
evangelie in deze laatste dagen? (Zie vers 19–28, 32–33.)

• In hoeverre zou de boodschap anders overkomen als de Heer
zelf tot ons sprak? (Zie vers 37–38.)

Vraag dan:

• Was de profeet Joseph Smith volgens jullie een goede wachter?

• Wat staat er in Leer en Verbonden 135:3 over de manier
waarop de profeet Joseph Smith zijn roeping vervulde?

Geef uw getuigenis dat de huidige profeet onze wachter is.
Vraag de cursisten waar de profeet ons voor heeft gewaar-
schuwd en laat hen erover nadenken of ze naar zijn woorden
luisteren.

Bespreek een toespraak van de profeet uit de laatste algemene
conferentie en vat samen wat hij van ons verwacht. Lees
opnieuw Leer en Verbonden 1:14 en moedig de cursisten aan
om altijd naar de raad van de profeet te luisteren.

Inleiding
Ezechiël was een man die begaafd was met intellect, veel kennis
en een overweldigende liefde voor God en zijn volk. Met zijn
krachtige uitspraken over Jeruzalem, de Joden en de omliggende
landen vernietigde hij alle hoop dat Jeruzalem zou voortbestaan.
Hun gevangenschap kwam voort uit de oordelen van God ten
opzichte van hun goddeloosheid. (Zie de inleiding tot Ezechiël in

Ezechiël 4–32

dit lesboek, blz. 285.) Let tijdens uw studie van Ezechiël 4–32 op
hoe Ezechiël de Joden van hun wanhopige situatie probeerde te
overtuigen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer (Jehova) inspireert de profeten om gelijkenissen,

allegorieën en andere symboliek als krachtig hulpmiddel
te gebruiken om evangeliebeginselen duidelijk te maken.
(Zie Ezechiël 4; 5:1–5; 15; 16:6–34.)

• De Heer heeft de macht om de goddelozen te verdelgen en
de rechtschapenen te verlossen. (Zie Ezechiël 9; 25:6–7, 15–17;
26:1–6; 28:21–22; 29:1–16.)

• Wij worden voor onze eigen zonden gestraft en voor onze
rechtschapenheid gezegend. (Zie Ezechiël 18; zie ook Geloofs-
artikelen 1:2.)

Lesideeën
Ezechiël 4–18. De Heer inspireert de profeten om
gelijkenissen, allegorieën en andere symboliek als krachtig
hulpmiddel te gebruiken om evangeliebeginselen duidelijk
te maken. Ezechiël gebruikte symboliek om de boodschap
van God aan de mens doeltreffend over te brengen.
(25–35 minuten)

Laat een rijpen en een onrijpe vrucht zien. Laat de cursisten
1 Nephi 17:36–43 lezen, en vraag:

• Wat hebben deze teksten met dit fruit te maken?

• Is het een compliment als de Heer een volk beschrijft als ‘rijp
voor de ondergang’? Waarom niet? (Zie ook 2 Nephi 28:16;
Alma 10:19.)

• Wanneer deed Nephi de uitspraak in 1 Nephi 17:36–43
volgens de datum onderaan de bladzijde in het Boek van
Mormon? (591 v.C.)

Ezechiël begon zijn bediening rond 598 v.C. Vraag wat de bood-
schap van Ezechiël zou betekenen voor een volk dat rijp is
voor de ondergang. Zorg dat zij begrijpen dat de profetieën van
Ezechiël gericht zijn op de verwoesting van Jeruzalem en de
gevangenneming van Juda.

Zeg dat Ezechiël geïnspireerd werd om bepaalde gelijkenissen
en symboliek te gebruiken om zijn volk te onderrichten. Deel de
klas op in zes groepen geef iedere groep een van de volgende
hoofdstukken: Ezechiël 5–8; 13; 15. Geef ze tien tot vijftien
minuten de tijd om te zoeken naar gelijkenissen en symboliek
die in hun hoofdstuk gebruikt worden, de specifieke zonden die
Juda beging en de straf die het volk daarvoor zou ontvangen.
Bespreek het materiaal in de toelichtingen bij Ezechiël 5–15 in
Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi (blz. 289–293) zodat
zij moeilijke tekstblokken kunnen begrijpen. Laat iedere groep
vertellen wat zij hebben geleerd.

Lees Leer en Verbonden 1:38; 18:33–36 en 85:6 en bespreek
manieren waarop God tot ons spreekt. Lees Leer en Verbonden
88:88–92 en vraag:

Ezechiël 4–32
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• Welke ‘stemmen’ zal de Heer in de laatste dagen gebruiken?

• Welke van deze stemmen horen we in deze tijd?

• Waarom gebruikt God soms harde middelen om te communi-
ceren? (Zijn kinderen luisteren niet naar de Schriften, zijn
dienstknechten of de stem van de Geest.)

• In hoeverre zijn deze stemmen te vergelijken met de stem
die de Heer gebruikte toen Hij Israël in de tijd van Ezechiël
waarschuwde?

Moedig de cursisten aan om altijd naar de stem van God te
luisteren zodat zij beschermd kunnen worden voor de oordelen
die over de goddelozen worden uitgesproken. U kunt tot slot
de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley laten
voorlezen:

Ezechiël 18. Wij hebben de vrijheid om voor goed of kwaad
te kiezen, ongeacht de keuzen van de mensen om ons heen.
Wij zullen verantwoording voor onze keuzen moeten
afleggen. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten wat de volgende uitspraken gemeenschappe-
lijk hebben. Zorg dat zij begrijpen ze allemaal gebaseerd zijn
op de verkeerde veronderstelling dat onze spiritualiteit van de
keuzen van anderen afhankelijk is.

• God houdt niet van mij. Kijk maar naar de omstandigheden
waarin ik geboren ben.

• Ik heb niet veel hoop om in de tempel te trouwen. Mijn
ouders zijn allebei niet actief in de kerk.

• Ik voel me niet goed genoeg om te bidden. Iedereen rookt en
drinkt bij mij thuis.

• Ik hoef me niet teveel in te spannen om verlost te worden.
Mijn familie is al generaties lang lid van de kerk.

Lees Ezechiël 18:1–2 en vraag:

• Hoe kan deze spreuk met de vier uitspraken vergeleken
worden?

• Zijn er mensen die zich in deze tijd zo voelen?

• Welk geloofsartikel kan een troost zijn voor iemand die zich
zo voelt? (Geloofsartikelen 1:2.)

‘Welnu, broeders en zusters, de tijd is voor ons aange-
broken om ons hoofd op te heffen, onze visie te verruimen
en een beter begrip te ontwikkelen van de grootse millen-
niaanse zending van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen. Dit is een tijd waarin we sterk
moeten staan en zonder aarzelen voorwaarts gaan, ons
goed bewust van de betekenis, de omvang en het belang
van onze zending. Dit is een tijd om te doen wat juist is,
ongeacht wat de gevolgen daarvan mogen zijn. Het is een
tijd om de geboden te onderhouden, om vriendelijk en met
liefde de hand te reiken aan diegenen die in nood zijn of
in duisternis en pijn ronddwalen. Het is een tijd om attent,
welgemanierd, hoffelijk en liefdevol in onze omgang
met iedereen te zijn. Met andere woorden, om meer als
Christus te worden.’ (De Ster, juli 1995, blz. 65.)

Lees de volgende uitspraak van ouderling Boyd K. Packer voor
zodat de cursisten Ezechiël 18:1–2 beter begrijpen:

Laat de cursisten Ezechiël 18:4–22 lezen en bespreek hoe
Ezechiël op dergelijke uitspraken gereageerd zou hebben. Lees
de volgende uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie voor:

Zorg dat uw cursisten begrijpen dat zij niet voor de zonden of
de rechtschapenheid van hun ouders geoordeeld zullen worden.
Ook heeft dat geen invloed op de prestaties van hun kinderen
op aarde. Alle mensen kunnen vooruitgang maken en als
onze hemelse Vader worden, ongeacht hun aardse erfgoed of
achtergrond. Vraag: In hoeverre is het leven van Abraham een
voorbeeld van dit beginsel? (Zie Abraham 1:5.) President Ezra
Taft Benson heeft als president van het Quorum der Twaalf
Apostelen uitgelegd hoe dat mogelijk is:

‘De Heer werkt van binnenuit. De wereld daarentegen
werkt op de mens in. De wereld haalt de mens uit het
slop. Christus haalt het slop uit de mens, waardoor hij
zichzelf daarna uit het slop haalt. De wereld tracht de
mens te vormen door zijn omgeving te veranderen.
Christus verandert de mens, die vervolgens zijn omgeving
verandert. De wereld tracht het gedragspatroon van de
mens te vormen, maar Christus kan de aard van de mens
veranderen.’ (Zie De Ster, nummer 2, 1986, blz. 5.)

‘Persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze zonden is
de basis van het heilsplan. Ieder mens is verantwoordelijk
voor zijn eigen zonden, niet voor die van een ander.
De mens zal geoordeeld worden naar zijn eigen daden in
het vlees, niet naar die van een ander. De mens moet zijn
eigen heil verdienen, niet die van een ander. Daar draait
het heilsplan om – ieder mens wordt naar zijn eigen
werken geoordeeld en ieder mens verdient zijn eigen
plaats in de koninkrijken die zijn bereid.’ (A New Witness
for the Articles of Faith, blz. 100; zie ook ‘Keuzevrijheid’
op blz. 14 in dit lesboek.

‘Ik ken een vader – “uit eerzame ouders geboren” – die
vermaard was in de academische wereld. Hij was slechts
in naam actief in de kerk, maar hij maakte nooit openlijk
ruzie over de leringen van de kerk. Een aantal van zijn
zoons gingen op zending. Maar er waren bepaalde leer-
stellingen waar hij zich boven voelde staan.

‘Zijn kinderen zijn de wereld ingegaan, sommigen van
hen hebben vooraanstaande posities bereikt. Geen van
hen is actief in de kerk. In het leven van zijn kinderen en
kleinkinderen zien we de vervulling van de profetie van
Jeremia: “De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de
tanden der kinderen zijn slee geworden” (Jeremia 31:29).
Zij zijn door de dwaasheid van hun vader op die weg
terechtgekomen.’ (Teach Ye Diligently, blz. 181.)

Het boek Ezechiël
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Inleiding
Met de verwoesting van Jeruzalem als tragische realiteit, richtte
Ezechiël zijn aandacht op de toekomst en gaf hij een hoopvolle
boodschap door over de verlossing van Israël in de laatste dagen
te profeteren. Hieronder staan een aantal van die gebeurtenissen
in de laatste dagen:

• De vergadering van de schapen (het huis van Israël) onder de
ware Herder. (Zie Ezechiël 34.)

• De vergadering van het verstrooide Israël. (Zie Ezechiël 36.)

• De vergadering van alle stammen van Israël. (Zie Ezechiël 37.)

• De vereniging van de Bijbel en het Boek van Mormon.
(Zie Ezechiël 37:15–20.)

• Het millennium. (Zie Ezechiël 37:21–27.)

• De strijd van Armageddon en de wederkomst van Jezus
Christus. (Zie Ezechiël 38–39.)

• De bouw van een nieuwe tempel in Jeruzalem. 
(Zie Ezechiël 40–48.)

Zijn profetieën over een nieuwe tempel, in de hoofdstukken
40–48, zijn vooral van belang omdat er over de herbouw van de
tempel en de aanbidding daarin gesproken wordt.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Leiders van de kerk hebben van God de taak gekregen om

ons in de waarheid te onderrichten en ons te waarschuwen
als we iets verkeerd doen. (Zie Ezechiël 33:1–9; 34:1–10;
zie ook Ezechiël 3:15–21; Jakob 1:18–19.)

• God is lankmoedig. Hij geeft zijn kinderen steeds opnieuw de
kans om zich te bekeren voordat Hij gerechtigheid eist, en
zelfs dan biedt Hij nog hoop en liefde. (Zie Ezechiël 33:10–19;
zie ook Ezechiël 6:1–7; 7:1–15; 12:21–25.)

• Door de opstanding van Jezus Christus zal de hele mensheid
met een volmaakt lichaam herrijzen. (Zie Ezechiël 37:1–14;
zie ook Alma 11:43–44.)

• De Bijbel en het Boek van Mormon getuigen allebei van
Jezus Christus. (Zie Ezechiël 37:16–19.)

• De oorlog tussen goed en kwaad die in de voorsterfelijke
wereld begon, zal zijn hoogtepunt in het Heilige Land
bereiken. (Zie Ezechiël 38–39; zie ook Zacharia 12:9–10.)

• De Heer gebiedt zijn volk om tempels te bouwen. (Zie
Ezechiël 40–47; zie ook Exodus 25:8; 1 Koningen 6:11–14;
2 Nephi 5:16; LV 124:39; 127:4.)

Ezechiël 33–48
Lesideeën
Ezechiël 33–48. God is lankmoedig. Hij geeft zijn kinderen
steeds opnieuw de kans om zich te bekeren voordat Hij
gerechtigheid eist, en zelfs dan biedt Hij nog hoop en liefde.
(30–40 minuten)

Vraag de cursisten:

• Heeft iemand jullie ooit op onvriendelijke wijze bekritiseerd
of gecorrigeerd?

• Hoe voelde je je toen?

• Wilde je graag beter je best doen? Waarom of waarom niet?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 121:41–44 lezen en
opzoeken hoe we mensen kunnen corrigeren die iets verkeerd
doen. Vat op het bord samen wat de Heer in die teksten zegt.
Uw samenvatting kan er als volgt uitzien:

• Bestraffende = op vriendelijke wijze een fout corrigeren

• Intijds = bijtijds of zonder uitstel

• scherpe = duidelijke

• Daarna meer liefde tonen.

Leg uit dat de Heer jarenlang geduld met de Joden had. Toen
zij zich niet bekeerden, werd het tijd om scherp bestraft te
worden. De Heer stond Babel toe om hen te overwinnen, hen
in gevangenschap weg te voeren en Jeruzalem en de tempel
te verwoesten. (Zie 2 Koningen 25.) Vraag de cursisten:

• Wat moet er volgens het voorbeeld in Leer en Verbonden
121 na die scherpe bestraffing gebeuren?

• Toonde de Heer ‘een toename van liefde’?

Zet het volgende schema op het bord of maak er een uitreikblad
van. Laat de kolom ‘Zegeningen in de laatste dagen’ leeg en laat
de cursisten, individueel of in groepjes, de teksten opzoeken en
de beloofde zegeningen invullen.

Probleem Boodschap  Zegeningen 
van hoop in de laatste

dagen aan 
Israël beloofd

Israël werd verstrooid Ezechiël 11:16–20; Israël zou weer 
14:22–23; 20:33–44; vergaderd worden.
34:13; 36:24

Israël was ongevoelig Ezechiël 11:18–20; De Heer zou Israël 
en opstandig. 36:26–27 een nieuw hart en een

nieuwe geest geven.

De mensen stierven Ezechiël 37:1–14 Zij zouden herrijzen
(ook symbolisch 
voor de herstelling
van Israël).

Israël en Juda Ezechiël 37:15–22 Zij zouden één in de
werden verdeeld. hand van de Heer

worden (ook symbolisch
voor de eenheid van de
Schriften).

Ezechiël 33–48
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Om ervoor te zorgen dat de cursisten deze beginselen gaan
toepassen, leest en bespreekt u de volgende uitspraken van
ouderling Neal A. Maxwell:

Ezechiël 33:11–19. Van bepaalde zonden is het moeilijker om
ons te bekeren omdat we de schade niet kunnen herstellen.
(5–10 minuten)

Zet op het bord: Waarom is overspel ernstiger dan diefstal en moord
ernstiger dan overspel? Laat de cursisten Ezechiël 18:27 en 33:19
lezen en samenvatten wat Ezechiël over bekering zegt. Laat
hen Ezechiël 33:15–16 lezen en opzoeken wat we nog meer
moeten doen, behalve goede werken en ons afkeren van zonde.
(Zie Exodus 22:12.) Vraag:

‘Kunnen wij ondanks onze onvolmaaktheden verwachten
dat wij net als Hij worden als we de nodige berispingen
en correcties niet aanvaarden en toepassen (. . .)? Ons 
vermogen om berispingen en correcties te aanvaarden is
uitermate belangrijk.’ (Even As I Am [1982], blz. 63.)

‘Als we berispt worden, krijgen we de kans om onszelf
te verbeteren. Het komt misschien niet altijd gelegen, maar
we mogen die niet verwerpen. Een berisping kan onder
vier ogen of in het openbaar plaatsvinden. In beide
gevallen is het meestal een aanslag op ons ego. Om als het
ware in eenvoudige kleding uitgedost te worden als we
net netjes aangekleed zijn, en er anders uit te zien dan we
in werkelijkheid zijn, is nogal wat. Houden we voldoende
van het licht ‘om gelukkig te worden’ – ook als blijkt dat
we ons vergist hebben, terwijl wij dachten dat ‘anderen
zich vergisten’? Kunnen we berispingen accepteren als
wat anderen zeggen in principe juist is maar gebrekkig en
ongevoelig overkomt – of zelfs als hun motieven onjuist
zijn? Zijn wij bereid om een keer te blijven zitten in de
school van het leven terwijl onze tijdgenoten verdergaan –
totdat wij een bepaalde les leren? Ons Schoolhoofd zal niet
aarzelen om ons te laten zitten als dat nodig is.’ (We Will
Prove Them Herewith, blz. 118.)

Probleem Boodschap  Zegeningen 
van hoop in de laatste

dagen aan 
Israël beloofd

Israël werd belegerd. Ezechiël 38:14–16; De Heer zou Gog en 
39:1–7; Zacharia 12:9 Magog verslaan.

Iedereen die tegen
Zion strijdt zou 
worden verwoest.

De tempel werd Ezechiele 47:1–12 Hedendaagse tempels 
verwoest. zouden de belofte 

van het eeuwige leven
voortbrengen.

De priesters en de Ezechiël 44:10–24 Ware priesters zouden 
Levieten waren corrupt. het volk leren hoe ze

onderscheid konden
maken tussen heilige
en wereldse zaken.

• Hoe zullen we de vraag op het bord beantwoorden als we
begrijpen dat we schade moeten herstellen?

• Hoe kan iemand de schade vergoeden als hij een fiets
gestolen heeft?

Bespreek met de cursisten de uitspraak van ouderling Spencer
W. Kimball, die toen lid van het Quorum der Twaalf Apostelen
was, in de toelichting bij Ezechiël 33:12–19 in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi (blz. 303–304).

Ezechiël 34:1–10. De leiders van de kerk hebben van God
de taak gekregen om ons in de waarheid te onderrichten en
ons te waarschuwen als we iets verkeerd doen Als zij niet
hun uiterste best doen om de kinderen van onze hemelse
Vader te redden, zullen ze aan Hem verantwoording moeten
afleggen. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten waarom de leiders van de kerk ons er
steeds aan herinneren wat wij wel en niet moeten doen. Laat de
cursisten in Ezechiël 34:1–10 opzoeken waarom de profeet en
andere leiders ons er steeds aan moeten herinneren wat juist is.
Overweeg ook gedeelten voor te lezen uit de woorden van
president Spencer W. Kimball in de toelichting bij Ezechiël
34:1–10 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi (blz. 304;
zie ook Jakob 1:18–19).

Laat de cursisten Leer en Verbonden 88:81 lezen. Vraag wat er in
deze tekst over onze individuele verantwoordelijkheid staat.

Ezechiël 37:1–14. Door de opstanding van Jezus Christus
zal de hele mensheid met een volmaakt lichaam herrijzen.
(15–20 minuten)

Laat een versleten paar schoenen zien. Vraag: Als deze schoenen
een symbool van jullie leven zijn, hoe zou je je dan voelen? Zet op
het bord: Alles slijt of sterft af. Vraag:

• Welke gevoelens krijg je als je iets waardevols of iemand die
je liefhebt, kwijtraakt?

• Hoe zou het zijn om in een wereld te leven waar niets slijt of
afsterft?

Leg uit dat de Heer in zo’n wereld heeft voorzien. Lees Ezechiël
37:1–14 met de cursisten en bespreek wat de Heer aan Ezechiël
liet zien. Vraag: Wat maakt het uit als jullie en de mensen die
je liefhebt, zullen herrijzen? Bespreek alle of enkele van de vol-
gende vragen om ervoor te zorgen dat de cursisten de opstan-
ding begrijpen:

• Welke lichaam zullen we na de opstanding hebben? Hoe
zullen we eruitzien? (Zie Alma 11:43–45; LV 88:27–32.)

• Zullen we daarna ooit weer sterven? Waardoor wordt na de
opstanding ons geluk bepaald? (Zie Alma 41:1–7.)

• Wie heeft de opstanding mogelijk gemaakt? (Zie 1 Korintiërs
15:22–23; 2 Nephi 9:10–13.)

• In hoeverre is deze herstelling of opstanding van toepassing
op Israël?

Geef uw getuigenis dat de opstanding echt en letterlijk is. Zorg
dat de cursisten begrijpen dat ons geluk na de opstanding van
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onze getrouwheid afhankelijk is. Leg uit dat zij met de hulp van
de Heer allemaal het celestiale koninkrijk kunnen bereiken.

Ezechiël 37 (Tekstenbeheersing, Ezechiël
37:15–17). De Bijbel en het Boek van Mormon

getuigen allebei van Jezus Christus. Door de boodschap
van de herstelling te verkondigen, kunnen we bijdragen aan
de belofte van de Heer dat het huis van Israël zal worden
hersteld. (30–40 minuten)

NB: Het is nuttig om de toelichtingen te bestuderen bij Ezechiël
37:1–14; 37:15–20; en 37:15–17 in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi (blz. 305–306).

Laat een lepel zien en vraag wat we daarmee kunnen doen.
Zeg dat er in de Schriften veel beeldspraak gebruikt wordt om
meerdere betekenissen uit te leggen en dat u vandaag wat
beeldspraak zult behandelen.

Bespreek met de cursisten de profetieën over de verstrooiing van
Israël. (Zie Achtergrondinformatie D en J in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi, blz. 119–123, 337–342.) Leg uit dat Ezechiël
door verdriet overmand werd toen hij in een visioen de verdel-
ging en verstrooiing van zijn volk zag. Hij vroeg aan de Heer
of Hij ‘een einde’ aan Israël maakte. (Zie Ezechiël 11:13.) Laat de
cursisten in Ezechiël 11:16–20 de antwoorden op de volgende
vragen opzoeken (zet hun antwoorden op het bord):

• Wat beloofde de Heer Ezechiël in vers 17? (Dat Hij Israël naar
hun eigen land zou laten terugkeren.)

• Welke twee zegeningen beloofde Hij in vers 19? (Eén hart en
een nieuwe geest.)

• Wat moest het volk volgens vers 20 met deze zegeningen
doen? (Naar zijn inzettingen wandelen en zijn verordeningen
onderhouden.)

Leg uit dat de Heer in Ezechiël 37 uitlegde hoe deze beloften in
vervulling zouden gaan. Zeg dat er in dit hoofdstuk ook twee
voorbeelden staan van de manier waarop een profetie meerdere
betekenissen kan hebben. Laat een cursist Ezechiël 37:1–10
lezen. Vraag de klas wat er in deze teksten beschreven wordt.
(De opstanding uit de dood.) Laat een andere cursist Ezechiël
37:11–14 lezen, en vraag: Wie vertegenwoordigen deze herrezen
mensen? (Het gehele huis van Israël.) Zeg dat de leden van
het huis van Israël niet de enigen zijn die zullen herrijzen, en dat
er een diepere betekenis schuilgaat achter het feit dat Ezechiël
alleen de opstanding van het huis van Israël zag. Vraag:

• Waar werden ze heengebracht toen ze uit hun symbolische
graven voortkwamen? (Naar hun eigen land.)

• Wat zou de Heer hun geven? (Zijn Geest.)

Bespreek de lijst met de beloften van de Heer die op het bord
staan en let op de overeenkomsten. Vraag de cursisten naar de
aanvullende betekenis in het visioen van Ezechiël. (De vergade-
ring van Israël.)

Laat twee stokken zien. Zet op de ene Juda en op de andere
Efraïm. Laat een cursist Ezechiël 37:15–17 voorlezen, en vraag:
Wat moest er op die stokken worden geschreven en wat moest er
vervolgens mee worden gedaan? Leg uit dat het Hebreeuwse
woord dat als ‘stuk hout’ vertaald is in sommige vertalingen als
‘houten tablet’ wordt vertaald. (Zie de toelichting bij Ezechiël
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37:15–17 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 306.)
Vraag:

• Wat is het stuk hout van Juda? (De Bijbel.)

• Wat is het stuk hout van Efraïm? (Het Boek van Mormon.)

• Wat moesten ze worden? (Eén.)

Laat Ezechiël 37:15–17 en 2 Nephi 3:12 naar elkaar verwijzen, en
zoek op waarom deze stukken hout één moesten worden. Vraag:

• Wat zijn volgens 2 Nephi 3:12 vijf zegeningen die het volk
van God zal ontvangen als deze twee boeken één worden?
(Valse leerstellingen zullen beschaamd worden, twisten zullen
bijgelegd worden, er zal vrede gesticht worden, het heden-
daagse Israël zal kennis over hun vaderen ontvangen en de
kennis van verbonden van de Heer zal hersteld worden.)

• Hoe kunnen deze dingen tot stand komen als het Boek van
Mormon en de Bijbel één worden?

Lees de volgende uitspraak van ouderling Boyd K. Packer voor:

Leg uit dat de profetie van de stukken hout meerdere beteke-
nissen heeft, net als het visioen van de opstanding. Herinner de
cursisten eraan dat Israël na het bewind van koning Salomo in
twee koninkrijken verdeeld was. Het zuidelijke koninkrijk werd
door het huis van Juda geregeerd, en het noordelijke koninkrijk
door het huis van Efraïm. Laat de cursisten in Ezechiël 37:19–23
een andere betekenis van de stukken hout opzoeken. Vraag: Wat
openbaarde de Heer aan Ezechiël? (Efraïm en Juda zouden op
een dag in één koninkrijk verenigd worden.) Laat de cursisten
Ezechiël 37:24–26 lezen. Vraag:

• Wie zal volgens jullie de koning van het verenigde Israël zijn?
(Jezus Christus.)

• Waarom zou Hij hier David genoemd worden? (Christus is
een nakomeling van David.)

• Hoe lang zullen Efraïm en Juda bij elkaar wonen?

• Welke rol speelt het Boek van Mormon in de vervulling van
deze profetie?

• Hoe kunnen wij daaraan bijdragen?

Moedig de cursisten aan om hun deel te doen door de bood-
schap van de herstelling van het evangelie aan het verstrooide
Israël te verkondigen. U kunt erop wijzen dat de profeet Joseph
Smith de sleutels van de vergadering van Israël pas kreeg nadat
het Boek van Mormon was vertaald. (Zie LV 110:11.)

‘De profetie van Ezechiël is in vervulling gegaan.

‘In de loop der jaren zullen deze Schriften opeenvolgende
generaties getrouwe christenen voortbrengen, die Jezus
Christus kennen en zich aan zijn wil onderwerpen.

‘(. . .) In hun handen zijn de stukken hout van Jozef en Juda
geplaatst. Zij zullen een godsdienstige wetenschap ont-
wikkelen die veel verder gaat dan wat hun voorouders
konden bereiken. Zij zullen het getuigenis ontvangen dat
Jezus de Christus is en in staat zijn Hem te verkondigen en
te verdedigen.’ (Conference Report, oktober 1982, blz. 75;
of Ensign, november 1982, blz. 53.)
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Ezechiël 38–39. De oorlog tussen goed en kwaad die in de
voorsterfelijke wereld begon, zal zijn hoogtepunt in het
Heilige Land bereiken. (35–45 minuten)

NB: Het kan nuttig zijn om de toelichting bij Ezechiël 38–39 en
achtergrondinformatie I in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi (blz. 306–307, 313–318) te bespreken.

Laat een kalender met dagen van de week zien, maar zonder
de cijfers, en een klok waarvan de uurwijzer ontbreekt. Laat de
cursisten Matteüs 24:36–37 lezen. Vraag wat deze voorwerpen
met de wederkomst van de Heiland te maken hebben. Vertel
dat Ezechiël heeft geprofeteerd over de grote, laatste strijd van
Harmagedon die vóór de wederkomst zou plaatsvinden.

Zet het volgende schema op het bord of maak er een uitreikblad
van. Deel de klas op in groepjes en geef iedere groep een of meer
van de volgende onderwerpen in de kolom ‘Thema’. Laat hen
verslag uitbrengen over hun bevindingen.

Als er na het verslag van de groepjes nog vragen zijn, beant-
woord die dan aan de hand van de Schriften. Zorg dat de 
cursisten begrijpen dat een rechtschapen levenswijze de beste
voorbereiding is voor de laatste dagen en de wederkomst van de
Heiland. Lees Leer en Verbonden 115:5–6 en moedig de cursisten
aan om trouw aan hun verbonden te blijven en hun uiterste best
te doen om hun ring, wijk, gemeente en gezin te sterken.

Thema Profetie van Schriftuur- 
Ezechiël plaatsen

Het grote leger Ezechiël 38:1–7 Joël 1:1–6;
van Gog. Openbaring 9:16.

Het leger van Gog Ezechiël 38:8–16 Joël 2:1–9; Zacharia 
strijdt in de laatste 14:1–3; Openbaring 
dagen tegen Israël. 9:7–11, 16–19

Een grote aardbeving Ezechiël 38:17–20 Zacharia 14:1–4; 
zal de oorlog vergezellen. Openbaring 16:18–20

De oorlog breidt zich Ezechiël 38:21–23 Jeremia 25:31–32; 
uit onder alle landen, Jesaja 3:25–26; 13:11, 
gevolgd door pest,  15–16; Zacharia 
bloed en hagelstenen. 14:12–13; Openbaring 

16:21; LV 29:15–19;
87:6

De Heer strijdt voor Ezechiël 39:1–7 Jesaja 66:15–16; 
Israël en gebruikt Psalmen 11:5–6; 110:6; 
vuur tegen het leger  118:10; Zacharia 12:1–9
van Gog.

Israël zal zeven maanden Ezechiël 39:8–16 Jesaja 34:1–3; 
lang de doden begraven Jeremia 25:33
en zeven jaar lang de  
wapens verbranden.

Er is een maaltijd Ezechiël 39:17–21 Openbaring 19:17–18; 
van de Heer. LV 29:20

Het verbond met de Ezechiël 39:22–29 Jeremia 46:27–28; 
Israëlieten wordt Joël 2:12–20
hersteld en zij wonen 
veilig in hun land.

Ezechiël 40–48. De Heer heeft zijn volk altijd geboden om
tempels te bouwen. Ezechiël zag in een visioen de tempel
die in Jeruzalem gebouwd zou worden. (50–60 minuten)

Laat een plaat van een tempel zien en vraag waarom tempels de
boodschappen van hoop vertegenwoordigen. Laat de cursisten
Ezechiël 37:25–28 lezen. Vraag:

• Wat betekenen de woorden woning en heiligdom in deze
teksten? (Een tempel.)

• Waar zal deze tempel gebouwd worden?

• Wanneer zal dat gebeuren? (Zie de toelichting bij Ezechiël
37:26–28 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 306.)

Leg uit dat er in Ezechiël 40–48 een visioen beschreven wordt
van een grote tempel die in de laatste dagen in Jeruzalem zal
worden gebouwd. Lees een aantal teksten uit Ezechiël 40–42
voor met details over de tempel. Vraag:

• Waarom zou de Heer de tempel en de voorhoven zo gedetail-
leerd aan Ezechiël hebben laten zien?

• Is er nu een tempel van de Heer in Jeruzalem?

Laat de cursisten in Ezechiël 43:1–9 opzoeken wat de mensen
moeten doen voordat de Heer in zijn tempel zal verblijven. Lees
ter vergelijking Leer en Verbonden 97:10–17 en zoek op wat de
Heer in onze bedeling over dit onderwerp heeft geopenbaard.

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze naar de tempel gaan.
Als ze er al geweest zijn, laat hen dan over die ervaring
nadenken. Laat hen dan de volgende vragen beantwoorden:

• Wat voor gevoel heb je als je naar de tempel kijkt?

• Welke inscriptie staat er op iedere tempel? (‘De Here gewijd –
het huis des Heren’)

• Waarom zijn die woorden een beschrijving van de tempel?

• Waarom is het belangrijk dat iedereen die de tempel wil
betreden aan de vereisten voldoet?

Laat de cursisten Ezechiël 44:6–9 lezen. Bespreek de algemene
vereisten om naar de tempel te kunnen gaan. Vraag: Waarom is
het belangrijk dat er bepaalde voorwaarden gesteld worden?
(Zie LV 97:15–17.) NB: U kunt een bisschop uitnodigen om de
vragen voor een tempelaanbeveling te behandelen.
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Leg uit dat de mensen die de gedragsnormen naleven en naar de
tempel gaan, gezegend zullen worden. (Zie LV 109:10–15, 21–28.)
Zeg dat er veel symbolen staan in de beschrijving die Ezechiël
van de tempel gaf. Laat hen Ezechiël 47:1–2 lezen en vraag wat
er onder die tempel vandaan zal stromen. Laat die teksten en
Johannes 4:10–14 naar elkaar verwijzen. Het water dat onder de
tempel vandaan komt, is ook letterlijk water. De profeet Joseph
Smith heeft gezegd:

Lees Ezechiël 47:8–9 en vraag:

• Wat gebeurt er met alles dat door het water wordt aange-
raakt?

• Hoe kunnen we dat met de invloed van Jezus Christus in ons
leven vergelijken?

Geef uw getuigenis dat de invloed van de Heiland in de tempel
gevoeld kan worden. Laat de cursisten in Ezechiël 47:3–5
opzoeken hoe diep de rivier zal worden. (Tot aan de enkels, tot

‘Juda moet terugkeren, Jeruzalem moet worden her-
bouwd, en de tempel, het water dat vanonder de tempel
stroomt, en het water van de Dode Zee, moeten worden
genezen.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz. 286.)

aan de knieën, tot aan de heupen en dan diep genoeg om erin
te zwemmen.) Vraag:

• Wat zou ‘tot aan de enkels’ in de invloed van Jezus Christus
betekenen?

• Is dat anders als de invloed van Jezus Christus ‘tot aan de
knieën’ komt of als we erin kunnen zwemmen?

• Welke invloed kunnen die zegens in ons leven hebben?

• Welke invloed hebben ze op de kerk?

Lees de volgende uitspraak van president Howard W. Hunter
voor:

‘In die geest nodig ik elke heilige der laatste dagen uit
naar de tempel van de Heer op te zien als het verheven
symbool van zijn of haar lidmaatschap. Het is mijn
grootste hartenwens dat ieder lid van de kerk waardig
zal zijn om de tempel binnen te gaan. Het zou de Heer
behagen als ieder volwassen lid een geldige tempelaanbe-
veling waardig is en die ook bezit. Wat wij moeten doen
en nalaten om een tempelaanbeveling waardig te zijn, is
precies datgene wat ons geluk als individu en als gezin
garandeert.’ (De Ster, januari 1995, blz. 7.)
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Inleiding
Het boek Daniël is een verslag van de gebeurtenissen in het
leven van een andere profeet van het volk Juda tijdens de bal-
lingschap in Babel. Niettegenstaande de raad van de Heer bij
monde van de profeet Jeremia, hadden de Joden gehoopt dat
Egypte hen uit de macht van Babel zou verlossen. (Zie Jeremia
27:12–13; 37:7–8.) Maar Babel, onder leiding van Nebukadnessar,
versloeg Egypte rond 605 v.C. bij Karkemis. Deze overwinning
was het begin van het einde van het Egyptische rijk als wereld-
macht. (Zie Jeremia 46:2; 2 Koningen 24:7.) Nebukadnessar plun-
derde Jeruzalem in ongeveer 597 v.C. en nam veel soldaten, vak-
lieden en leden van vooraanstaande families, waaronder Daniël,
gevangen. (Zie 2 Koningen 24:8–14; Daniël 1:1–6.) De Joden die
achterbleven, kwamen weer in opstand, en in ongeveer 587 v.C.
keerde Nebukadnessar terug, verwoestte Jeruzalem en nam nog
veel meer Joden gevangen. (Zie 2 Koningen 25.)

In het boek Daniël staat hoe we het evangelie kunnen naleven,
ook als de mensen om ons heen dat niet doen of als we in
moeilijke omstandigheden verkeren. Er staat ook een profetie in
met betrekking tot de overwinning van het koninkrijk van God
over alle machten en koninkrijken in de wereld. Een belangrijk
thema in het boek is dat God macht over de hele aarde heeft,
over mensen en landen. (Zie de inleiding tot Daniël in Het Oude
Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 321.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer brengt aardse

en geestelijke zegeningen met zich mee. (Zie Daniël 1:8–21;
2:16–28; 3:17–28; 4:18–27; 5:11–12; 6:10–28; 9:1–20.)

• Profeten hebben de macht om over de toekomst te profeteren
en tekens en dromen uit te leggen. (Zie Daniël 2:28–45;
4:19–26; 5:25–28; 7–8; 9:21–27; 10:5–12:4.)

• Er is veel moed nodig om altijd het goede te kiezen.
(Zie Daniël 3; 6.)

• De kerk is het koninkrijk van God dat in de laatste dagen op
aarde is gevestigd. Dit koninkrijk zal groeien en de aarde ver-
vullen. (Zie Daniël 2:28–45; 7–8; 11; 12:1–3; zie ook LV 65:1–6.)

Daniël 1–12
Lesideeën
Daniël 1. Gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer
brengt aardse en geestelijke zegeningen met zich mee.
(15–20 minuten)

Laat zo mogelijk de plaat ‘Daniël weigert het voedsel en de wijn
van de koning’ zien (Evangelieplaten, 114). (Zie Daniël 1:3–21.)
Lees Daniël 1:1–7 met de klas en vraag:

• Waarom waren Daniël en zijn vrienden in Babel?

• Waarom waren zij naar het hof van Nebukadnessar gestuurd?

Laat de cursisten de verzen 8–13 lezen. Vraag:

• Wat vroeg Daniël aan de overste der hovelingen?

• Waarom was het verzoek van Daniël zo moedig?

• Waarom wilden Daniël en zijn vrienden het voedsel van de
koning niet eten?

Zorg dat de cursisten begrijpen dat Daniël door zijn toewijding
aan de Heer het verboden voedsel weigerde te eten. (Zie de
toelichting bij Daniël 1:8 in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi, blz. 321–322.) Lees Leer en Verbonden 89:5, 8–14 en
vraag:

• Wat hebben deze teksten met het verhaal van Daniël te
maken?
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• Als Daniël in onze tijd zou leven, wat zou hij dan weigeren?

• In hoeverre is de ervaring van Daniël een steun voor ons als
men ons onder druk zet om onze normen te verlagen?

Laat de cursisten Daniël 1:14–20 lezen en vaststellen welke zege-
ningen Daniël en zijn vrienden ontvingen toen zij God in plaats
van de koning gehoorzaamden. Vergelijk deze zegeningen
met de beloften van de Heer aan de mensen die het woord van
wijsheid naleven. (Zie LV 89:1–4, 18–21.) Lees de volgende aan-
wijzingen van ouderling Boyd K. Packer voor:

U kunt uit eigen ervaring vertellen hoe u door gehoorzaamheid
aan de geboden van de Heer, vooral het woord van wijsheid,
beter in staat was om naar de influisteringen van de Heilige
Geest te luisteren.

Daniël 1; 3; 6. Er is veel moed nodig om altijd het
goede te kiezen. (55–65 minuten)

Laat zo mogelijk de volgende drie platen zien: ‘Daniël weigert
het voedsel en de wijn van de koning’ (Daniël 1:3–21), ‘Drie
mannen in de brandende oven’ (Daniël 3:20–30) en ‘Daniël in
de leeuwenkuil’ (Daniël 6:11–24). (Zie Evangelieplaten.) Vraag
de cursisten wat de overeenkomst tussen die drie verhalen is.
Zeg dat u aan het eind van de les graag antwoord op die vraag
wilt hebben.

Vul een glazen kan (van ongeveer een liter) voor de helft met
rijst. Leg een lichte bal (bijvoorbeeld een tennisbal) in de kan en
sluit de kan af. Vraag de cursisten of zij ooit het gevoel hebben
gehad dat zij onder hun moeilijkheden en beproevingen
bedolven werden. Houd de kan omhoog en keer hem snel om
zodat de bal onder de rijst ligt. Zeg dat ze vandaag iets zullen
leren over een aantal jongemannen die het gevoel hadden dat
ze bedolven werden.

Lees Daniël 1:1–7 en bespreek hoe uw cursisten zich zouden
voelen als ze werden gevangengenomen en naar een ander land

S  M  T  W  TH  F  S

‘Ik heb geleerd dat inspiratie meer een gevoel dan een
geluid is.

‘Jonge mensen, stel je open voor inspiratie en geef er
gehoor aan.

‘Ik heb ook geleerd dat een van de fundamentele doelen
van het woord van wijsheid met openbaring te maken
heeft.

‘Van jongs af aan leren we jullie dat je thee, koffie,
alcohol, tabak, drugs en andere schadelijke stoffen moet
vermijden. (. . .)

‘Als iemand “onder invloed” nauwelijks naar een ander
kan luisteren, hoe kan hij dan gehoor geven aan de geeste-
lijke influisteringen die zijn gevoelsleven betreffen?

‘Hoe waardevol het woord van wijsheid ook voor onze
gezondheid is, het is veel waardevoller voor onze geest
dan voor ons lichaam.’ (Conference Report, oktober 1979,
blz. 28–29; of Ensign, november 1979, blz. 20.)

weggevoerd. Lees Alma 36:3 en vraag wat de Heer de getrouwe
mensen belooft. Laat de cursisten in Daniël 1:8–20 opzoeken
hoe de Heer die belofte voor Daniël en zijn vrienden vervulde.
Terwijl u de gehoorzaamheid van deze jongemannen bespreekt
en de manier waarop de Heer hen voor hun getrouwheid
zegende, schudt u de kan en laat u zien dat de bal, net als Daniël
en zijn vrienden, weer aan de oppervlakte komt.

Lees gezamenlijk Daniël 3:1–18. Laat de cursisten de verzen 17
en 18 in hun eigen woorden herschrijven. Vraag: Wat staat er in
deze teksten over het karakter van die jongemannen? Keer de
kan om en schud de bal weer naar de oppervlakte terwijl u de
teksten bespreekt. Vraag een cursist wat er in de rest van het
verhaal gebeurde of lees gezamenlijk de verzen 19–27. Vraag:

• Als jullie je in een soortgelijke situatie zouden bevinden, hoe
moeilijk zou het dan zijn om de juiste beslissing te nemen?

• Waardoor kunnen we in deze tijd de juiste beslissingen
nemen?

• Zou de weigering om een valse God te aanbidden het leven
van de drie mannen waard zijn geweest als de Heer ze niet
voor de vlammen had beschermd? Waarom? (Zie Alma
14:8–11; 60:13; zie ook de toelichtingen bij Daniël 3:1–18 en
3:19–23 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 324.)

Vraag welke ‘brandende ovens’ de cursisten onder ogen moeten
zien als ze ervoor kiezen om de wereldse praktijken en
gebruiken van onze tijd te vermijden. Als u wilt, kunt u de ant-
woorden op het bord zetten. Merk op dat de drie mannen niet
alleen stonden in hun beproeving. (zie vers 25.) Lees Leer en Ver-
bonden 20:77 en bespreek de zinsnede ‘opdat zij altijd zijn Geest
met zich mogen hebben’. Zorg dat de cursisten begrijpen dat zij,
net als de drie mannen in de oven, niet alleen hoeven staan.

U kunt Daniël 6 behandelen door verschillende cursisten de
rol te laten voorlezen van verteller, vertegenwoordiger van de
jaloerse rijksbestuurders en stadhouders, koning Darius en
Daniël. Als de verzen 1–10 zijn gelezen, vraagt u:

• Wat besloot Daniël ondanks de wet van de koning te doen?
(Zie de toelichting bij Daniël 6:10 in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi, blz. 327–328.)

• Waarom moet dat een moeilijke beslissing zijn geweest?

• Wat vinden jullie van de mensen die in staat zijn om onder
moeilijke omstandigheden toch de juiste beslissing te nemen?

Ga verder met de rest van het hoofdstuk. Lees 1 Nephi 1:20 en
Alma 30:60. Vraag op welke mensen in Daniël 6 deze beginselen
van toepassing zijn en hoe.

Vestig de aandacht van de cursisten op de drie platen en vraag
opnieuw wat de overeenkomst tussen die verhalen is. Lees
nogmaals de belofte in Alma 36:3 (zie ook Mosiah 23:21–22;
Alma 37:37) en geef uw getuigenis van de macht van de Heer om
ons in moeilijke tijden te helpen als wij Hem op de eerste plaats
in ons leven zetten.

U kunt de ervaringen van Daniël en zijn vrienden ook met het
leven van Jozef in Genesis 37; 39–41 vergelijken.

Daniël 1–12
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Daniël 2:1–23. De manier waarop Daniël de droom van
Nebukadnessar probeerde uit te leggen, is een voorbeeld
voor ons om de hulp van de Heer in te roepen.
(15–20 minuten)

NB: In het boek Daniël staan verscheidene dromen en visioenen.
Met uitzondering van de droom van Nebukadnessar wordt daar
in dit lesboek niet diep op ingegaan. Sommige gedeelten van
deze visioenen kunnen beter begrepen worden door de toelich-
tingen in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi (blz. 328–334)
te bestuderen. Vergeet echter niet dat veel betekenissen ook niet
aan Daniël bekendgemaakt werden. (Zie Daniël 12:4, 8–9.) De
profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Wanneer God een visioen
van een beeld of dier of welk symbool dan ook geeft, acht Hij
Zich steeds gebonden, een openbaring of uitlegging van de bete-
kenis ervan te geven; anders zouden wij niet verantwoordelijk
kunnen zijn voor ons geloof in dat visioen.’ (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, blz. 291.) Behandel de visioenen die aan de
hand van de Schriften en profetische uitleggingen begrepen
kunnen worden.

Zeg tegen de cursisten dat u afgelopen nacht een droom had en
dat zij die voor u moeten beschrijven en uitleggen. Vraag hen hoe
ze zich zouden voelen als hun leven daarvan afhankelijk was.
Zeg dat die situatie zich in Daniël 2 voordeed.

Lees verschillende teksten uit Daniël 2:1–13 en vat die samen om
te zorgen dat de cursisten het verslag begrijpen. Laat de cursisten
aandachtig de verzen 14–23 lezen en opzoeken wat Daniël deed
om het probleem waar hij en anderen zich voor gesteld zagen op
te lossen. Zet tijdens het lezen het volgende schema op het bord.
Laat de woorden weg.

Als u de woorden van het diagram invult, laat de cursisten dan
opnieuw vertellen hoe Daniël de hulp van de Heer inriep. Zorg
dat zij begrijpen dat het een voorbeeld voor ons en onze pro-
blemen is. Bespreek ieder onderdeel en waarom het voor ons net
zo belangrijk is als voor Daniël.

Daniël 2; 4–5; 7–12. De Heer geeft zijn profeten en zieners
macht om over de toekomst te profeteren en tekens en
dromen uit te leggen. (30–40 minuten)

Teken de vorm van verschillende verkeersborden op het bord.
Kies woorden uit de volgende talen die de cursisten niet kennen
en zet op ieder bord een woord: danger (Engels), Gefahr (Duits),
peligro (Spaans), fara (Zweeds), perigo (Portugees). Vraag de cur-
sisten of ze de betekenis van deze borden kunnen uitleggen. (Ze
betekenen allemaal ‘gevaar’.) Vraag: Waarom zou het belangrijk
zijn om de betekenis van deze borden te begrijpen als je ze op
een onbekende weg zag staan? Lees 2 Petrus 1:20 en vraag:

Probleem Initiatief
nemen

Hulp van
goede

vrienden
inroepen

Vurig
gebed

Antwoord Waardering

• Wie heeft in deze tijd het recht om Schriftuur uit te leggen in
de kerk?

• In hoeverre is het vermogen van de profeet om de Schriften
uit te leggen van toepassing op het aanschouwelijk onderwijs
met de verkeersborden?

Lees met de cursisten de volgende teksten: Daniël 2:47; 4:4–5,
8–9, 18; 5:10–12. Vraag hen waarom de mensen herhaaldelijk aan
Daniël vroegen of hij dromen wilde uitleggen. (Zij wisten dat hij
de macht van God had gekregen om ze te begrijpen.) Zorg dat zij
begrijpen dat de Heer ons ook met profeten heeft gezegend die,
net als Daniël, de gave van profetie hebben om hedendaagse
gebeurtenissen uit te leggen en ons gepaste raad te geven.
Omdat Hij zijn wil aan zijn profeten bekendmaakt, kunnen we
de profeet vol vertrouwen volgen. Lees de volgende verklaring
voor uit een proclamatie van het Eerste Presidium en het
Quorum der Twaalf Apostelen:

Herinner de cursisten aan de vaardigheid van Daniël om de
droom van Nebukadnessar uit te leggen. (Zie het lesidee voor
Daniël 2:1–23.) Lees Daniël 2:27–28 met de klas en vraag: Welke
waarheid over de juiste uitlegging van dromen besprak Daniël
met de koning?

Lees en bespreek in het kort de volgende drie voorbeelden van
Daniëls dromen of visioenen van de toekomst:

• Een visioen van het toekomstige koninkrijk van God op aarde.
(Zie Daniël 7:13–14; zie ook het lesidee voor Daniël 7:9–14.)

• Een visioen over de komst van de Messias naar Jeruzalem.
(Zie Daniël 9:25.)

• Een visioen over het verschil tussen de goddelozen en recht-
vaardigen in de laatste dagen. (Zie Daniël 12:10.)

Lees 1 Nephi 22:2 en vraag de cursisten hoe Daniël in staat was
om toekomstige gebeurtenissen te zien. Laat hen voor zichzelf
Mosiah 8:17 lezen. Laat een of twee cursisten vertellen wat zij
van dat vers over zieners geleerd hebben. Zorg dat zij begrijpen
dat er in een aantal dromen van Daniël over de laatste dagen
gesproken werd. Daniël heeft die openbaringen opgeschreven
zodat ze tot onze tijd bewaard zouden blijven. Bespreek dat er
behalve Daniël ook nog andere profeten waren die onze tijd
zagen en hun heilige ervaringen opschreven. Deze opgeschreven
openbaringen worden de Schriften genoemd, die we nu hebben
en kunnen bestuderen. Door deze gave van profetie worden we
in staat gesteld om de Schriften te lezen en te weten dat ze op
ons van toepassing zijn.

‘Wij getuigen dat de geest van profetie en openbaring
onder ons is. “Wij geloven alles wat God heeft geopen-
baard, alles wat Hij in onze tijd openbaart, en wij geloven
dat Hij nog vele heerlijke en belangrijke dingen van het
koninkrijk Gods zal openbaren” (Geloofsartikelen 1:9).
De hemelen zijn niet verzegeld; door middel van een
profeet die de macht heeft om zijn woord te verkondigen,
blijft God met zijn kinderen communiceren, net als
vroeger.’ (Conference Report, april 1980, blz. 76; of Ensign,
mei 1980, blz. 52.)
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Zet op het bord een aantal leringen die de hedendaagse profeet
tijdens de laatste algemene conferentie heeft gesproken, net als in
het lesidee voor Ezechiël 3:17–21 (blz. 186–187). Laat de cursisten
nadenken over de raad die zij het moeilijkst vinden om te
gehoorzamen. Moedig hen aan om te vertrouwen op het inzicht
van onze profeet en die raad vandaag nog te gaan toepassen.

Daniël 2:28–45 (Tekstenbeheersing, Daniël 2:44–45).
De kerk is het koninkrijk van God dat in de laatste

dagen op aarde is gevestigd. Dit koninkrijk zal groeien en
de aarde vervullen. (25–30 minuten)

Zet op het bord: goud, zilver, koper, ijzer, leem, steen en berg. Laat
de cursisten Daniël 2:31–35 lezen en een tekening van de droom
maken (een eenvoudig poppetje is voldoende). Benoem de
lichaamsdelen met de woorden op het bord.

Lees de uitleg van Daniël met de cursisten (vers 36–45) en
bespreek hoe die in vervulling is gegaan. (Zie de toelichtingen bij
Daniël 2:31–45 en 2:44–45 in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi, blz. 322–323.) Laat de cursisten noteren welke konink-
rijken de onderdelen op het bord vertegenwoordigen terwijl u de
uitleg van de droom behandelt. Gebruik de bijgaande illustratie
als leidraad:

Bespreek hoe de kerk door middel van de profeet Joseph Smith
‘in de dagen van die koningen’ werd hersteld (Daniël 2:44).
Vraag de cursisten:

WEERGEGEVEN KONINKRIJKEN

Hoofd van gedegen goud
Het Babylonische Rijk

Borst en armen van zilver
De rijken Medië en Perzië

Buik en lendenen van koper
Het Macedonische Rijk

Benen van ijzer
Het Romeinse Rijk

Voeten en tenen van ijzer en leem
Koninkrijken die na de val van het
Romeinse Rijk opkwamen

De droom van Nebukadnessar

• In hoeverre is de groei van de kerk – van zes leden in 1830 tot
miljoenen leden in deze tijd – te vergelijken met de steen in de
droom van de koning?

• Wat houdt het in dat de steen ‘zonder toedoen van mensen-
handen (. . .) van de berg losraakte’ (Daniël 2:45)? (De steen,
ofwel het koninkrijk van God, is niet door de mens gemaakt;
zie ook LV 65:2.)

• Wat betekent het dat het koninkrijk ‘in eeuwigheid niet zal
te gronde gaan’ of ‘op geen ander volk meer zal overgaan’
(Daniël 2:44)? (Uiteindelijk zullen alle koninkrijken van de
mens verdwijnen. Alleen het koninkrijk van God zal eeuwig
blijven bestaan.)

Lees de volgende uitspraak voor van president Gordon
B. Hinckley, over de manier waarop wij aan de vervulling van
die droom kunnen bijdragen:

Vraag de cursisten hoe zij de raad van president Hinckley om
‘dit werk wereldwijd voorwaarts te stuwen’ in praktijk kunnen
brengen.

Daniël 7:9–14. Vóór zijn wederkomst zal Jezus Christus naar
Adam-ondi-Ahman terugkeren. (25–30 minuten)

Laat zo mogelijk een plaat van de vallei Adam-ondi-Ahman zien,
of zet de naam op het bord. Vraag de cursisten of zij weten waar
Adam-ondi-Ahman zich bevindt. (Zie LV 116:1.) Laat hen Leer en
Verbonden 107:53–57 lezen en beschrijven wat daar in het ver-
leden gebeurd is. Vertel dat Daniël daar in de toekomst een
belangrijke gebeurtenis zag. Met de hulp van hedendaagse open-
baring kunnen we meer over zijn profetie te weten komen.

Lees Daniël 7:9–14 met de cursisten en laat hen beschrijven wat
er tijdens de grote raadsvergadering in Adam-ondi-Ahman zal
plaatsvinden. (Zie de toelichtingen bij Daniël 7:9–14; 7:13–14; en
7:14 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 329–330.)
Vraag: Hoeveel mensen zullen daar zijn? (Zie vers 10.)

Lees Leer en Verbonden 27:5–13, waarin een avondmaalsdienst
wordt beschreven die Christus in de laatste dagen zal houden.
Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd dat deze dienst ‘een
onderdeel zal uitmaken van de grote raadsvergadering in Adam-
ondi-Ahman.’ (The Millennial Messiah, blz. 587.) Vraag:

‘Ik doe een beroep op al mijn broeders en zusters, waar
u zich ook bevindt, om dit werk wereldwijd voorwaarts te
stuwen. U kunt het versterken door uw wijze van leven.
Laat het evangelie uw zwaard en schild zijn. Wij maken
allen deel uit van het grootste werk op aarde. De leer
kwam door openbaring tot ons. Het priesterschap werd
verleend door God. Bij het getuigenis van de Heer Jezus
Christus is een tweede getuige gevoegd. Deze kerk is
etterlijk de kleine steen uit Daniëls droom “die zonder
handen uit de berg is afgehouwen [en] zal voortrollen,
totdat deze de ganse aarde heeft gevuld” (LV 65:2).’
(De Ster, januari 1996, blz. 65.)
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• Wat zal er tijdens die raadsvergadering gebeuren en wie
zullen er aanwezig zijn?

• Wie kunnen er volgens Leer en Verbonden 27:14 nog meer
aanwezig zijn?

• In welk opzicht zal die bijeenkomst anders zijn dan een
wekelijkse avondmaalsdienst?

Bespreek met de cursisten de beschrijving die president Joseph
Fielding Smith van deze bijeenkomst heeft gegeven, in de
toelichting bij Daniël 7:13–14 in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi, blz. 329–330.) Vraag:

• In welke opzichten zal de aarde anders zijn met de Heiland
als regeerder?

• Wat kun je beter doen – wat kun je in je houding en je gedrag
veranderen?

Daniël 9:1–19. Daniëls verzoek aan de Heer ten behoeve
van zijn volk is een voorbeeld van rechtschapen gebed.
(15–20 minuten)

Vraag de cursisten hoe doeltreffend de communicatie tussen
Daniël en God volgens hen was, naar aanleiding van wat ze
over hem geleerd hebben. Lees Daniël 9:1–6, 9–11, 16, 19 met

hen en noteer de elementen van Daniëls gebed, aan de hand
waarvan wij doeltreffender kunnen bidden. (Zie de toelichting
bij Daniël 9:1–19 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 331–332.) Wijs er op dat Daniël antwoord op zijn gebed
ontving. (Zie vers 20–27.)

Bespreek met de cursisten de volgende instructies van president
Ezra Taft Benson over het gebed:

Vraag de cursisten wat ze vandaag van de les of uit eigen erva-
ring hebben geleerd om hun gebeden doeltreffender te maken.

‘Als je bidt – als je met onze hemelse Vader praat –praat je
dan echt over je problemen met Hem? Vertel je Hem over
je gevoelens, je twijfels, je onzekerheden, je vreugden en
je diepste verlangens – of bestaat het gebed slechts uit de
gebruikelijke woorden en zinsneden? Denk je na over wat
je echt wilt zeggen? Neem je de tijd om naar de influiste-
ringen van de Geest te luisteren? Antwoord op ons gebed
komt meestal door een zachte stem en wordt herkend
door onze diepste innerlijke gevoelens. Ik getuig dat je de
wil van God in jouw leven te weten kunt komen als je de
tijd neemt om te bidden en te luisteren.’ (‘To “the Rising
Generation”’, New Era, juni 1986, blz. 8.)
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HET BOEK HOSEA

Inleiding
Met het boek Hosea begint een gedeelte van het Oude Testament
(Hosea tot en met Maleachi) dat soms de ‘minder profeten’
wordt genoemd. Ze worden ‘minder’ genoemd omdat hun
boeken veel korter zijn dan de boeken Jesaja, Jeremia en Ezechiël.

Hosea was een tijdgenoot van Jesaja, Micha en Amos en de jaren
van zijn bediening (ongeveer 755 tot 715 v.C.) waren moeilijk.
Vrede en voorspoed waren voorbij, de binnenlandse onrust nam
toe en vijanden vielen het land aan. Het koninkrijk Israël sloot
verdragen met heidense landen waardoor het voor de bevolking
gemakkelijker werd om hun gebruiken over te nemen. Israël gaf
zich over aan afgoderij, waaronder onzedelijke, seksuele rituelen.

Net als andere profeten uit het Oude Testament gebruikte Hosea
gelijkenissen om zijn boodschap over te brengen. Als u Hosea
bestudeert, let dan op hoe de profeet de symboliek van het
huwelijksverbond gebruikte om de Israëlieten te veroordelen
die hun verbonden met God hadden verbroken en afgoden aan-
baden. Hosea getuigde van Gods liefde voor zijn volk en zijn
bereidheid om hen te vergeven en niet van hen te ‘scheiden’ als
zij tot Hem terug zouden keren.

Zoek ook de volgende vier thema’s op die Hosea gebruikte om
zijn boodschap te verkondigen:

• De afgoderij van Israël

• De andere goddeloosheid van Israël

• De op handen zijnde gevangenschap van Israël

• De vergadering en verlossing van Israël in de laatste dagen

Zie de inleiding tot Hosea in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi (blz. 109) voor meer informatie.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij heilige verbonden verbreken, zullen we door God

geoordeeld worden. (Zie Hosea 2:6–13; 4:1–6; 5:1–7; 7:12–13;
8:7–8; 9:7–12.)

• De Heer houdt van zijn kinderen en zal hen die zich bekeren
en tot Hem komen aanvaarden en vergeven. (Zie Hosea
2:14–23; 6:1–3; 11:8; 14.)

• Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid zijn bewijzen van
zijn liefde voor zijn kinderen. (Zie Hosea 1–14.)

Hosea 1–14
Lesideeën

Hosea 1–3. De Heer helpt ons als wij ons willen
bekeren, en Hij vergeeft ons als wij dat doen.

(25–30 minuten)

Hang op het bord een plaat van een bruid en een bruidegom.
(Gebruik een plaat van onbekende mensen, bijvoorbeeld uit een
krant of tijdschrift.) Vraag:

• Waarom is het huwelijk belangrijk?

• Welke eigenschappen vinden jullie belangrijk in een huwelijks-
partner?

• Wat heeft de Heer over het belang van het huwelijk geopen-
baard? (Zie LV 131:1–4.)

• Wat heeft Hij beloofd aan de mensen die in de tempel
trouwen en getrouw blijven? (Zie LV 132:19–20.)

Noem de bruid en bruidegom op de plaat ‘Gomer’ en ‘Hosea’.
Zeg dat de Heer de profeet Hosea en het symbool van het huwe-
lijk gebruikte om de Israëlieten in de heiligheid van hun ver-
bonden te onderwijzen. Lees Hosea 1:1–2 met de cursisten en
vraag: Als Hosea de Heer vertegenwoordigt en Gomer Israël,
wat is dan de boodschap van Hosea 1?

Laat de cursisten Hosea 1:3–11 lezen en de namen van de kin-
deren opschrijven. Bespreek de betekenis van hun namen en wat
de Heer tegen Israël zei. (Zie de toelichting bij Hosea 1:4–11 in
Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi (blz. 111–112.) Noem
de bruid ‘Israël’ en de bruidegom ‘de Heer’. Laat de cursisten
samenvatten hoe deze namen op Gomer en Hosea van toepas-
sing zijn.

Laat de cursisten Hosea 2:1–5 lezen en bespreek hoe de aanbid-
ding van afgoden tot het oordeel van Israël leidde. Vraag:

• Wat vond de Heer ervan toen Israël ontrouw was?

• Denken jullie dat de Heer even droevig zal zijn als wij
ontrouw zijn?

Lees Hosea 2:6–13 noem de straffen die de Heer Israël oplegde.
Lees de verzen 14–23 en noem de beloften van de Heer aan de
Israëlieten als zij zich zouden bekeren en tot Hem terug zouden
keren.

Lees Hosea 3:1–3. Leg uit dat de Heer in hoofdstuk 1 Hosea
gebood om (symbolisch) met een vrouw te trouwen die een
seksuele overtreding had begaan. Hosea was gehoorzaam.
In hoofdstuk 2 was ze ontrouw aan Hosea. De Heer vergeleek
haar overspel met de afval van Israël, beschreef haar straf en
beloofde vergeving en terugkeer. In hoofdstuk 3 gebood de Heer
Hosea zijn vrouw uit slavernij te bevrijden, dus kocht hij haar
voor vijftien zilverstukken.

Lees Hosea 3:4–5 en vraag:

• Hoe kunnen we wat Hosea voor Gomer deed, vergelijken
met wat de Heer voor Israël en al zijn kinderen doet? 

S  M  T  W  TH  F  S
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(Zie de toelichting bij Hosea 3:2 in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi, blz. 113.)

• Wat zegt ons dat over de bereidheid van de Heer om ons lief
te hebben en te verlossen?

Geef iedere cursist een plaat van de Heiland of hang een grote
plaat voorin de klas. Laat de cursisten naar de plaat kijken terwijl
u de volgende teksten voorleest: Hosea 2:14–15, 19–20; 3:2–3; 6:6;
13:14; en 14:1–9. Vraag:

• Wat voel je als je die woorden hoort?

• Welke gevoelens heeft de Heiland voor jou?

Geef de cursisten de gelegenheid om hun getuigenis van de
Heiland te geven. U kunt ook ‘’k Sta spraak’loos’ (lofzang 129)
lezen of zingen.

Hosea 1–3. Uit de symbolische relatie tussen Hosea en
Gomer blijkt de liefde van de Heer voor zijn kinderen 
en zijn toewijding aan de verbonden die Hij met hen sluit.
(20–25 minuten)

Om ervoor te zorgen dat de cursisten het verhaal van Hosea en
Gomer beter begrijpen, laat u hen opgave A en B voor Hosea 1–3
in hun gids voor de cursist maken.

Het boek Hosea
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HET BOEK JOËL

Inleiding
De profeet Joël leefde waarschijnlijk tussen 850 en 740 v.C. , maar
dat is niet zeker. (Zie ‘De koningen en de profeten van Israël en
Juda, blz. 219.) We weten dat Joël naar het zuidelijke koninkrijk
Juda werd gestuurd met de boodschap dat ze zich moesten
bekeren, anders zouden ze verdelgd worden. Joël beschreef ook
voorvallen uit onze tijd. En de boodschap die hij de Joden gaf, is
ook op ons van toepassing. (Zie de inleiding tot Joël in Het Oude
Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 89.)

Als u het boek Joël bestudeert, zoek dan de leringen op aan de
hand waarvan u zich op de belangrijke gebeurtenissen in de
laatste dagen kunt voorbereiden.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De mensen die de maat van hun ongerechtigheid hebben

bereikt, zullen voor en tijdens de wederkomst van Jezus
Christus door verschrikkelijke oorlogen, verwoestingen en
natuurrampen worden verdelgd. (Zie Joël 1; 2:1–11, 28–32;
3:1–16.)

• Nu we ons op de wederkomst van de Heer voorbereiden,
moeten we ons tot Hem wenden. (Zie Joël 1:13–15, 19; 2:12–18,
32; zie ook LV 133:10–19.)

• Tijdens en na de verwoestingen die met de wederkomst
gepaard gaan, zullen de rechtschapenen grote geestelijke en
lichamelijke zegeningen ontvangen. (Zie Joël 2:28–32;
3:15–21.)

Joël 1–3
Lesideeën

Video Oude Testament, segment 24, ‘De wederkomst’,
gaat over twee gelijkenissen waaruit blijkt hoe belangrijk

het is om ons op de wederkomst van Christus voor te bereiden
(zie Videolessen: Oude Testament voor lesideeën).

Joël 1–3. Joël zag de dagen vóór de wederkomst van
Christus en gaf advies over de voorbereiding op die tijd.
(20–25 minuten)

Zeg dat Moroni Joël 2:28–32 citeerde toen hij aan de profeet
Joseph Smith verscheen. Hij zei dat ‘dit nog niet was vervuld,
maar spoedig zou gebeuren’ (Geschiedenis van Joseph Smith
1:41.) Laat de cursisten Joël 2:28–32 lezen en vraag naar hun
gevoelens over de wederkomst van Jezus Christus en de gebeur-
tenissen die daaraan voorafgaan. Lees Joël 2:11. Zeg dat het
woord groot waarschijnlijk betrekking heeft op de omvang van
de wederkomst, maar dat die gebeurtenis zowel vreugdevol
als beangstigend kan zijn.

Laat de cursisten in Joël 2–3 opzoeken wat nuttige voorberei-
dingen voor de grote gebeurtenissen in de laatste dagen zijn.
(Zie, bijvoorbeeld, Joël 2:12–13; 3:16–21.) Lees Leer en Verbonden
38:30 voor en bespreek welke invloed een goede voorbereiding
heeft ten tijde de wederkomst. Als u nog tijd hebt, kunt u Joël
2–3 met Leer en Verbonden 43:17–30 en 45:39–59 vergelijken.

Om ervoor te zorgen dat de cursisten de leringen van Joël
onmiddellijk gaan toepassen, kunt u de volgende vragen over-
wegen:

• Welk gedeelte van die laatste strijd tussen goed en kwaad
wordt al uitgevochten? (Zie LV 76:25–30.)

• In hoeverre lijkt die strijd op Harmagedon?

• Wie zijn de helden in die oorlog?

• Wie zijn de slachtoffers?

• Moeten we ons in die oorlog offensief of defensief opstellen?
(Zie Efeziërs 6:10–18.)

• Hoe kunnen we ons aan de hand van Joëls raad effectief op
die oorlog voorbereiden?
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Inleiding
Amos was profeet in een relatief voorspoedige tijd in Israël en
Juda. Hij moest een boodschap overbrengen van een ver-
woesting die de ongehoorzame en overspelige mensen spoedig
zou treffen. Het boek Amos is een goed opgezette en duidelijke
samenvatting van de leringen van de profeet. Zijn boodschap
was voornamelijk voor het noordelijke koninkrijk van Israël.
(Zie Amos 2:6–9:15.) Maar hij profeteerde ook over Juda en de
overspelige volken om hen heen. (Zie Amos 1:3–2:5.)

Zie de inleiding tot Amos in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi (blz. 95) voor meer informatie.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De goddelozen zullen door God geoordeeld worden.

(Zie Amos 1–2.)

• De Heer werkt altijd door middel van profeten om zijn wil
te openbaren en zijn volk te waarschuwen. (Zie Amos 3:7;
7:1–9, 14–17.)

• De Heer maakt soms gebruik van oorlogen, hongersnood,
pest of andere rampen om zijn kinderen ervan te overtuigen
dat ze zich moeten bekeren en tot Hem moeten komen.
(Zie Amos 3:9–15; 4; 6; 8; 9:1–10.)

Lesideeën
Amos 1–3. De Heer stortte zijn oordeel over Juda en Israël
uit om dezelfde redenen dat hij in deze laatste dagen voor
straffen waarschuwt. (20–25 minuten)

Knip vóór de les acht stukjes papier van ongeveer tien centi-
meter in het vierkant uit. Zet op zeven ervan de volgende
namen: Syrië (Damascus), Filistijnen (Gaza), Fenicië (Tyrus),
Edom, Ammon, Moab en Juda. Schroei voorzichtig de randen
van ieder papiertje. Verbrand het achtste papiertje volledig en
doe de as in een flesje. Noem het flesje ‘Israël’.

Laat de papiertjes met de verschroeide randjes zien en vraag:
Stel dat een profeet jullie deze papiertjes liet zien, wat zouden ze
dan kunnen betekenen? Laat het flesje ‘Israël’ zien en vraag wat
dat in vergelijking met de stukjes papier kan betekenen.

Laat de cursisten in Amos 1:3–2:5 opzoeken wat de Heer door
middel van de profeet Amos heeft gezegd dat als uitleg van de
verbrande papiertjes kan dienen. Vraag in hoeverre de redenen
voor de straf van Juda verschillen van de straf van de andere

Amos 1–9
volken. (Zie de toelichtingen bij Amos 1–2 in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi (blz. 95–97) voor aanvullende informatie.)

Zeg dat er in de rest van het boek Amos een profetie over de
toekomst van Israël staat. (Laat het flesje zien.) Lees Amos 2:6–16
en 3:1–2, 9–15 met de cursisten en laat hen opzoeken waarom
de Heer Israël strafte. (Zie de toelichting bij Amos 2:4–16 in Het
Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 97.) Vraag:

• Waarom is het flesje met as een goed symbool van de
profetieën over Israël?

• Hoe kunnen wij juiste kennis ontvangen?

• Wanneer sluiten we in deze tijd verbonden met de Heer?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 82:3, 10 lezen en bespreek
hoe de woorden van de Heer in die teksten te vergelijken zijn
met wat Hij tegen Israël van weleer heeft gezegd.

Amos 3:3–8 (Tekstenbeheersing, Amos 3:7). De Heer
openbaart zijn wil door middel van zijn profeten aan

zijn volk. (10–15 minuten)

Zeg dat u een aantal vragen gaat stellen. Stel vijf of zes vragen
waarop de antwoorden duidelijk ‘nee’ zijn. Bijvoorbeeld:
Neem je de telefoon op als die niet gaat? Zou je kattenvoer
kopen als je geen kat had? Pas de vragen aan de plaatselijke
omstandigheden aan.

Vraag wat de vragen gemeen hebben. (Het antwoord op alle
vragen is ‘nee’.) Zeg dat Amos soortgelijke vragen aan het volk
stelde. Lees Amos 3:3–6 en leg uit dat Amos zeven retorische
vragen stelde waarop het antwoord duidelijk was. Merk op dat
de laatste vraag in vers 5 betekent: ‘Zou een val zomaar dicht-
klappen?’ En in de Bijbelvertaling van Joseph Smith wordt de
laatste regel van vers 6 veranderd in: ‘Geschiedt er een ramp in
een stad, zonder dat de Here dat weet?’

Laat de cursisten Amos 3:7 lezen en markeren. Vraag:

• Wat heeft Amos 3:7 met de gestelde vragen te maken?

• Wat heeft Amos over profeten gezegd dat ook duidelijk is?

• Welke andere waarheid voegt vers 8 aan ons begrip van de
profeten toe?

Zorg dat de cursisten begrijpen dat de zeven vragen leiden tot
de conclusie van de Heer die net zo duidelijk is: voordat Hij iets
op aarde zal doen, zal de Heer zijn wil altijd aan zijn profeten
bekendmaken.

Amos stelde nog twee vragen in vers 8 waarop het antwoord
ook vanzelfsprekend is. Een profeet geeft de boodschap van de
Heer door, net zo zeker als een brullende leeuw angst aanjaagt.
Misschien luidde de onuitgesproken vraag van Amos: Zullen
de mensen die bang voor de leeuw zijn voldoende angst voor de
oordelen van God hebben? Israël weigerde te luisteren en zich
te bekeren en moest de gevolgen ondergaan.

HET BOEK AMOS
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Zeg dat de profeet, als de Heer spreekt, die boodschap zeker aan
zijn volk zal doorgeven. Ouderling Mark E. Petersen heeft als lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd:

NB: De rest van de lesideeën voor Amos behandelen een aantal
duidelijke waarheden die Amos het volk duidelijk wilde maken.
Gebruik ze om de cursisten te laten inzien hoe goed het boek
Amos is opgezet.

Amos 4–5. Wij krijgen hulp bij onze problemen als we ons tot
de Heer wenden en naar zijn raad luisteren. (10–15 minuten)

Laat de cursisten in Amos 4 (de verzen 6, 8–11) de zinsnede ‘toch
hebt gij u niet tot Mij bekeerd’ opzoeken en markeren, en zin-
sneden in hoofdstuk 5 waarin het volk wordt aangeraden: ‘Zoekt
de Here en leeft’ (de verzen 4, 6, 8, 14). Zorg dat zij ontdekken
dat Amos zijn volk probeerde bij te brengen dat zij hun eigen
problemen konden oplossen door de geboden en de raad van de
Heer na te leven. Maar dat weigerden ze.

Laat de cursisten een aantal hedendaagse, maatschappelijke pro-
blemen op het bord zetten. Vraag: Welke van deze problemen
kunnen door gehoorzaamheid aan de geboden en raad van de
Heer worden opgelost?

Amos 5:21–27. De Heer verwacht innerlijke rechtschapen-
heid, geen uiterlijk godsdienstig gedrag. (10–15 minuten)

Vermom u op de een of andere manier en vraag wat het verschil
is tussen uw uiterlijk en wat u werkelijk van binnen bent. Laat de
cursisten Amos 5:21–27 lezen. Vraag:

‘Als er geen profeten zijn, is er geen goddelijke leiding.
En zonder goddelijke leiding verkeren de mensen in
duisternis.

‘Het is een onfeilbaar teken van de ware kerk dat God
hedendaagse profeten heeft gekozen om zijn kerk te
leiden, mannen die openbaring van God ontvangen en
van wie de opgetekende werkzaamheden als Schriftuur
worden beschouwd.’ (Conference Report, april 1978,
blz. 95; of Ensign, mei 1978, blz. 62.)

• In hoeverre is een vermomming met het gedrag van Israël te
vergelijken?

• Welke waarheid probeerde Amos duidelijk te maken? 
(Zie de toelichting bij Amos 5:4–27 in Het Oude Testament:
1 Koningen–Maleachi, blz. 98.)

• Noem eens een aantal voorbeelden van mensen die in deze
tijd dezelfde fout begaan?

• Wat vindt de Heer van de mensen die doen alsof ze discipelen
van Christus zijn? (Zie Matteüs 6:1–6; 7:21–27.)

Amos 8. Als het woord van de Heer moeilijk te vinden is,
zal het volk geestelijk evenveel lijden als tijdens een
hongersnood. (10–15 minuten)

Neem een rijpe vrucht mee naar de klas. Lees 1 Nephi 17:35, 43
en bespreek in welk opzicht de Israëlieten ‘rijp voor de onder-
gang’ waren. (Zie het lesidee voor Ezechiël 4–18, blz. 187–188.)
Lees Amos 8 met de cursisten en zorg dat zij de boodschap van
Amos ontdekken. (Zie de alinea over Amos 8:1–9 in de toelich-
ting bij Amos 7–9 in Het Oude Testament: 1 Koningen–Maleachi,
blz. 100.) Bespreek de volgende vragen:

• Waarom was Israël met een mand rijp fruit te vergelijken?

• Welke zonden worden er in Amos 8:4–6 genoemd?

• Wat zou volgens de Heer hun straf zijn? (Zie vss. 9–14.)

• Wat is in deze tijd het bewijs dat er in het grootste deel van
de wereld honger is ‘om de woorden des Heren te horen’?
(Zie LV 123:12–13.)

Amos 9:8–15. De Heer heeft beloofd dat Hij zijn volk zou
vergeven en vergaderen. (10–15 minuten)

Laat de cursisten Amos 9:8–10 lezen en vertellen wat Amos voor
Israël profeteerde dat al in vervulling is gegaan. Lees Amos
9:11–15 en vraag wat nog niet in vervulling is gegaan. Noem en
bespreek de zegeningen die de Heer de Israëlieten beloofde als
zij zich zouden bekeren en tot Hem zouden komen. Vraag de
cursisten in hoeverre de beloften van de Heer aan Israël ook
op ons van toepassing zijn. (Zie de alinea over Amos 9:1–6 in de
toelichting bij Amos 7–9 in Het Oude Testament: 1 Koningen–-
Maleachi, blz. 100.)

Amos 1–9
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Inleiding
De naam Obadja betekent ‘dienstknecht (of aanbidder) van
Jehova’ en was een gebruikelijke naam in de tijd van het Oude
Testament. Er is niets bekend over de persoonlijke geschiedenis
van de profeet Obadja, alleen wat er staat in het boek staat dat
zijn naam draagt. Obadja schreef over de verwoesting van Edom
vanwege hun wreedheid ten opzichte van Juda. Hij had ook het
voorrecht om in een visioen de verlossing van Israël en andere
belangrijke gebeurtenissen in de laatste dagen te zien. Zijn boek
is het kortste in het Oude Testament.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Trots en goddeloosheid leiden tot verwoesting. (Zie Obadja

1:1–16; zie ook LV 64:24.)

• Wij kunnen aan het heilsplan bijdragen door tempelwerk voor
de doden te verrichten. (Zie Obadja 1:21; zie ook LV 128:11–18.)

Lesideeën
Obadja 1. We moeten eraan werken om niet alleen onszelf
maar ook onze medemens te verlossen. (25–35 minuten)

Teken op het bord een gebouw dat in de lucht hangt, of hang een
plaat van een gebouw op zodat het lijkt alsof het de grond niet
raakt. Noem het gebouw 1 Nephi 8:26–28 en vraag de cursisten
wat ze over dat gebouw weten. Laat hen 1 Nephi 11:35–36 lezen
en vertellen wat dat gebouw voorstelde en wat er uiteindelijk
mee gebeurde.

Bespreek dat Obadja ook over een dergelijke plaats heeft
geschreven. Laat de cursisten Obadja 1:1–9 lezen en bespreek in
welk opzicht Edom met het grote en ruime gebouw vergeleken
kan worden. Bespreek de overeenkomsten en behandel de infor-
matie in de toelichtingen bij Obadja 1:1 en 1:3–9 in Het Oude
Testament: 1 Koningen–Maleachi (blz. 275).

Laat de cursisten Obadja 1:10–14 lezen en vraag:

• Wat deed het volk van Edom dat te vergelijken was met wat
de mensen in het grote en ruime gebouw deden? (Zie de

Obadja 1
toelichting bij Obadja 1:10–15 in Het Oude Testament:
1 Koningen–Maleachi, blz. 275.)

• Waarom zouden mensen zich op die manier gedragen ten
opzichte van anderen?

• Hoe was het lot van de inwoners van Edom (vers 15–16) met
het lot van de mensen in het gebouw te vergelijken?

• Zijn er in deze tijd mensen die op de mensen in het grote en
ruime gebouw lijken?

• Lopen de leden van de kerk ooit gevaar om net als de mensen
in het gebouw te worden?

• Zijn de mensen in het gebouw in gevaar?

Laat platen van een tempel en een zendeling zien. Lees Obadja
1:16–21 met de cursisten en vraag hen wat tempels en zende-
lingen met verlossers op de berg Zion te maken hebben. (Zie de
toelichting bij Obadja 1:16–21 en ‘Verlossers op de berg Zion’ in
Het Oude Testament: 1 Koningen–Maleachi, blz. 275–276.)

Zeg dat ware helden mensen redden die gevallen zijn. Lees Leer
en Verbonden 4 en 15:6. Vraag:

• Waarom is het belangrijk om mensen te redden die zich in dat
grote en ruime gebouw bevinden?

• Hoe kunnen wij hen redden?

Lees Obadja 1:17, 21 en vraag:

• Hoe noemde Obadja de mensen die anderen redden?

• Wat zouden jullie ervan vinden om samen met de Heiland
aan iemands verlossing te werken?

Geef uw getuigenis van de manier waarop ons zendingswerk
voor de levenden en ons werk voor de doden in de tempel
van de Heer hulpmiddelen zijn om de profetie van Obadja te
vervullen. Vraag:

• Wat zijn de verschillen tussen de mensen die naar de tempel
gaan en de mensen in het grote en ruime gebouw?

• Wat zijn een aantal vereisten om de tempel of het grote, ruime
gebouw te betreden?

• Wat zijn de zegeningen als wij ervoor kiezen om naar de
tempel te gaan?

Moedig de cursisten aan om informatie over een voorouder op te
zoeken voor wie nog geen tempelwerk is verricht, zodat zij voor
die persoon een verlosser kunnen worden door zijn of haar naam
naar de tempel te sturen. Moedig hen waar mogelijk aan om een
aanbeveling voor beperkte toegang aan te vragen en zich voor
die persoon te laten dopen.

HET BOEK OBADJA
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HET BOEK JONA

Inleiding
De naam Jona betekent ‘duif’. Hij was de zoon van Amittai en
kwam uit Gat-Hachefer in het gebied Zebulon, vijf kilometer
ten noordoosten van Nazaret. (Zie Jona 1:1; 2 Koningen 14:25.)
Jona profeteerde over de succesvolle campagne van Jerobeam II
om Israël na jarenlange onderwerping aan Damascus in onge-
veer 788 v.C. binnen haar oorspronkelijke grenzen te herstellen.
(Zie 2 Koningen 14:25.) Maar hij staat het best bekend om zijn
zending naar Nineve en zijn ervaring met de grote vis.

Jona getuigde tot de inwoners van Nineve van de rechtvaardig-
heid van de Heer, en zijn gebed in de vis is een ontroerend getui-
genis van de barmhartigheid van de Heer. Net als met het leven
van Abraham en Isaak het geval is, zijn de gebeurtenissen in het
leven van Jona een krachtig getuigenis van Jezus Christus. De
Heiland sprak over zijn eigen dood, begrafenis en opstanding als
‘het teken van Jona, de profeet’ en waarschuwde de mensen in
zijn eigen tijd dat de inwoners van Nineve, die de waarschuwing
van Jona geloofden, tegen hen zouden getuigen. (Zie Matteüs
12:39–41; Lucas 11:29–30.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij kunnen ons niet voor de Heer verbergen. (Zie Jona 1;

2:9–10; 3:1–5; zie ook Mozes 4:13–25.)

• Met de hulp van de Heer kan een rechtschapen persoon won-
deren verrichten. (Zie Jona 3; 4:11; zie ook Alma 23:4–5.)

• God heeft al zijn kinderen lief en wil dat zij verlost worden.
(Zie Jona 3:10; 4; zie ook Lucas 15:1–7, 25–32; LV 18:10–13;
123:12.)

Lesideeën
Jona 1–4. Iedere jongeman die daartoe in staat is,
dient de gedragsnormen na te leven en een voltijd-

zending te vervullen. Goede jonge vrouwen mogen ook op
zending gaan als ze dat willen. Deze jongemensen hebben
het voorrecht om het evangelie van Jezus Christus aan de
kinderen van onze hemelse Vader over de hele wereld te
verkondigen. (40–50 minuten)

Maak een persoonlijke zendingsoproep voor iedere cursist, met
daarop de naam van de cursist en het zendingsgebied vermeld.
Geef de cursisten hun zendingsoproep als ze het lokaal binnen-
komen. Laat alle cursisten vertellen naar welk zendingsgebied ze
gaan en wat ze van hun oproep vinden. Vraag:

S  M  T  W  TH  F  S

Jona 1–4
• Wat zijn een aantal redenen om je ongerust te voelen over een

zending?

• Wat behoort je instelling te zijn als de Heer je op zending
roept?

Overweeg om ‘Ik ga daar waarheen Gij mij zendt’ (lofzang 179)
te zingen of te lezen.

Zeg dat de cursisten zich vandaag zullen verdiepen in een
profeet die niet naar het gebied wilde gaan waar de Heer hem
had geroepen. Laat hen Jona 1:1–2 lezen. Vraag:

• Wie was de profeet en waar naar toe werd hij geroepen?

• Waarom zou Jona zich ongerust hebben gevoeld om naar een
plaats als Nineve op zending te gaan? (Zie de inleiding tot
Jona in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 103.

Laat de cursisten Jona 1:3 lezen. Vraag:

• Hoe reageerde Jona op zijn roeping?

• Waarom zou Jona op weg zijn gegaan naar Tarsis in plaats van
naar Nineve?

Gebruik de volgende kaart om te laten zien waar Jona heenging.
Zie ook de toelichting bij Jona 1:2–3 in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi (blz. 104).

Lees Jona 1:4–3:10 met de cursisten en bespreek de volgende
vragen:

• Wat gebeurde er met Jona toen hij aan zijn zending naar
Nineve probeerde te ontsnappen?

• Waarom zou de Heer Jona niet hebben laten verdrinken?

• Hoe sprak de Heer over de ervaring van Jona met de grote
vis? (Zie Matteüs 12:38–40; 16:1–4.)

• Hoe reageerden de inwoners van Nineve op de prediking
van Jona?

• Wat leren we van dit verhaal over de liefde en hoop van
onze hemelse Vader voor zijn kinderen? (Zie de toelichting
bij Jona 3:5–9 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 105–106.)

• Wat staat er over de hoop voor dierbaren die zijn afgedwaald?

Tarsis?

Middellandse Zee Jafo

Nineve

Gat-Hachefer
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Laat de cursisten Jona 4:1–3 lezen. Vraag:

• Waarom was Jona boos toen de Heer Nineve spaarde?

• Waarom zou Jona zich aan de bekering van Nineve gestoord
hebben?

Lees Jona 4:4–9 met de cursisten en bespreek hoe de Heer Jona
duidelijk maakte dat Hij al zijn kinderen liefheeft. Vraag:

• Hoe bang zouden jullie zijn als je naar een onbekend volk
moest reizen?

• Hoe kunnen wij, net als Heer, al zijn kinderen leren lief-
hebben?

• Welke invloed zou een intensieve, persoonlijke bekering
hebben op ons verlangen om met anderen over het evangelie
te praten? (Zie Mosiah 27:32–28:4.)

Zet Hedendaagse wonderboom op het bord. Vraag:

• Waarom had Jona meer verdriet over de boom dan over de
inwoners van Nineve?

Het boek Jona
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• Wat probeerde de Heer Jona met de groei en verdorring van
de boom duidelijk te maken over zijn houding ten opzichte
van de inwoners van Nineve?

• Hoe kunnen we dat met mensen in onze tijd vergelijken die
meer bezig zijn met hun wereldse ambities en behoeften dan
met de mensen die zich zonder het evangelie door het leven
worstelen?

Laat de cursisten mogelijke ‘hedendaagse wonderbomen’
opnoemen die ons er soms van weerhouden om de kinderen van
onze hemelse Vader te helpen. (Soms komt het niet gelegen of
hebben we andere excuses en afleidingen.) Laat hen Jona 4:10–11
lezen en vraag:

• Waarom was de Heer bereid om de inwoners van Nineve
barmhartigheid te betonen? (Zie 2 Nephi 26:33; Alma 26:37.)

• Wat betekent de zinsnede ‘die het onderscheid niet kennen
tussen hun rechterhand en hun linkerhand’? (Zie de toe-
lichting bij Jona 4:1–11 in Het Oude Testament: 1 Koningen –
Maleachi, blz. 106.)



HET BOEK MICHA

Inleiding
Micha is een afkorting van Micaiah, wat ‘wie kan vergeleken
worden met Jehova’ betekent. ‘Net als de namen van enkele
andere profeten en patriarchen past [de naam Micha] goed bij het
levenswerk van deze man. Hij liet op verschillende, profetische
manieren zien dat niemand voldoende op Hem lijkt en dat
iedereen ernaar moet streven om net als Hij te leven. Geen macht
is met zijn macht te vergelijken en geen koning lijkt op deze
Koning.’ (Ellis T. Rasmussen, A Latter-day Saint Commentary on
the Old Testament, blz. 664.)

Micha woonde in een kleine stad in het zuiden van Juda (zie
Micha 1:1, 14; Jeremia 26:18). Hij profeteerde tussen ongeveer
740 en 697 v.C. , tijdens de regeerperioden van Jotam, Achaz en
Jechizkia. (Zie Micha 1:1; zie ook ‘De koningen en de profeten
van Israël en Juda’.) Het komt misschien omdat hij uit een kleine
stad kwam, maar uit zijn eenvoudige woordgebruik blijkt begrip
voor de eenvoudige mensen. Hij was een tijdgenoot van Jesaja.

In Micha’s boodschap wisselen waarschuwingen voor komende
oordelen en beloften van toekomstige verlossing elkaar af.
In de hoofdstukken 1–3 noemt Micha de oordelen over Israël
(Samaria) en Juda (Jeruzalem). Maar in de hoofdstukken 4–7
profeteert hij over de vergadering en verlossing van Israël in de
laatste dagen. Micha is de enige profeet in het Oude Testament
die heeft geprofeteerd dat de Messias in Betlehem geboren zou
worden. (Zie Micha 5:1.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Leiders behoren de mensen te dienen en niet met hun eigen

zelfzuchtige belangen bezig te zijn. (Zie Micha 3; zie ook
Matteüs 20:25–28; Mosiah 2:12–19.)

• In de tempel onderwijst de Heer ons in zijn wegen en
beloven wij die wegen te volgen. (Zie Micha 4:1–2; zie ook
LV 109:11–16.)

• Ondanks de oordelen van de Heer over de goddelozen zal Hij
hen troosten en genezen als zij zich bekeren. (Zie Micha 4:6–7;
7:8–9, 18–20.)

Lesideeën
Micha 1–7. De goddelozen zullen worden gestraft, maar als
zij zich bekeren zal de Heer hen troosten en genezen.
(40–50 minuten)

Teken twee grote kaders op het bord. Noem de een Vóór en de
andere Na. Laat een boek zien en vraag:

• Hebben jullie ooit de laatste bladzijde van een boek het eerst
gelezen?

• Verknalde dat het verhaal?

• Wat winnen we erbij als we de laatste bladzijde eerst lezen?

Micha 1–7
Laat de cursisten Micha 7:18–20 lezen en opzoeken wat Micha
aan het eind van zijn boek profeteerde. Zet de beloften op het
bord in het kader ‘Na’.

Maak met de cursisten een ‘woordschildering’ van Israël in de
tijd van Micha. Geef de volgende schriftuurplaatsen aan groepjes
of personen en laat hen naar aanwijzingen zoeken: Micha 1:2–9;
2:1–2, 9–11; 3:2, 5, 9–12; 6:12–16; 7:1–6. Zet hun bevindingen in
het kader ‘Vóór’.

Aan de hand van de volgende oefening kunnen de cursisten
beter begrijpen wanneer Israël de beloofde zegeningen zal ont-
vangen. Lees met de cursisten de onderstaande teksten. Na
iedere schriftuurplaats staat een beschrijving van een gebruikt
symbool. Teken het symbool, hang er een plaat van op of zet een-
voudigweg de beschrijving in het kader ‘Na’ en stel de bijbeho-
rende vragen.

1. Micha 2:12–13 (een schaap dat door het hek ontsnapt).
Hoe kan dit beeld het hedendaagse Israël voorstellen dat uit
grote hoeveelheden leden bestaat? Welke belofte aan
Abraham gaat hierdoor in vervulling? (Zie Abraham 2:9–11.)

2. Micha 4:1–2 (een tempel op een berg). In hoeverre is de
tempel een hulpmiddel om het evangelie over de hele wereld
te verspreiden? (Zie Jesaja 2:1–4.)

3. Micha 4:12–13 (hoorn van ijzer en hoeven van koper). Wat
stelt dit beeld voor? Hoe machtig is het hedendaagse Israël?
(Zie LV 35:13, 133:59.)

4. Micha 5:6 (regen die zachtjes op het gras valt). op welke
manieren zal het hedendaagse Israël leven voortbrengen en
groei in de wereld stimuleren?

5. Micha 5:7 (een leeuw die een kudde schapen opjaagt). Hoe
geeft dit beeld de onstuitbare aard van Gods koninkrijk in de
laatste dagen weer?

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

Bespreek hoe het evangelie zich over de hele wereld verspreidt,
en welke belemmeringen overwonnen moeten worden zodat de
profetie van Micha in vervulling kan gaan. Vraag de cursisten
welke rol zij kunnen spelen in de vervulling van de hedendaagse
zegeningen voor het hedendaagse Israël.

Laat de cursisten de volgende teksten lezen en opzoeken wat de
overeenkomsten zijn: 3 Nephi 16:15; 20:13–17; 21:12–21; Mormon
5:22–24; Leer en Verbonden 87:5. Laat hen Micha 5:8–15 lezen en
vraag naar andere overeenkomsten tussen die teksten. (Het zijn
allemaal citaten uit de teksten in Micha.)

‘Onze zendelingen worden naar verschillende landen uit-
gestuurd, (. . .) Het waarheidsvaandel is opgericht; geen
onheilige hand kan de vooruitgang van het werk stuiten;
al woeden vervolgingen, spannen benden samen, verza-
melen er zich legers en viert laster hoogtij, toch zal Gods
waarheid moedig, nobel en onafhankelijk voorwaarts
gaan, totdat zij in elk werelddeel is doorgedrongen, elke
streek heeft bezocht, elk land heeft overspoeld en in elk
oor heeft geklonken, totdat Gods oogmerken zijn bereikt
en de grote Jehova zegt dat het werk is volbracht.’ (History
of the Church, deel 4, blz. 540.)
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Inleiding
Nahum was een tijdgenoot van Habakuk, Sefanja en Jeremia.
(Zie ‘De koningen en de profeten van Israël en Juda’, blz. 221.)
Hij profeteerde in Juda van ongeveer 663 tot 612 v.C. Zijn volle-
dige boodschap is een profetie van de verwoesting van Nineve,
de hoofdstad van Assyrië. Deze profetie is ook een zinnebeeld
van de verdelging van de goddelozen in de laatste dagen.

Nineve was ruim honderd jaar eerder door de profeet Jona
gewaarschuwd. De inwoners van Nineve hadden zich toen
bekeerd en waren gespaard. (Zie Jona 3.) In de tijd van Nahum
was Nineve echter weer goddeloos geworden, en deze keer
zouden ze niet aan het oordeel van de Heer ontkomen.

Assyrië had in 721 v.C. het noordelijke koninkrijk van Israël
veroverd en de bewoners gevangengenomen. (Zie Achtergrond-
informatie D in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 119–123.) Vanaf die tijd was Assyrië ook een voortdurende
bedreiging voor Juda. De profetie van Nahum over de verdel-
ging van Assyrië, die in prachtige Hebreeuwse dichtvorm is
opgeschreven, moet een bron van hoop en troost voor het volk
van Juda zijn geweest. De naam Nahum betekent ‘trooster’.
Zijn belofte luidde dat Jehova op een dag Israël zou ‘troosten’.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer zal de goddelozen alleen verdelgen als ze gewaar-

schuwd zijn. De leden van de kerk zijn verantwoordelijk om
die waarschuwing aan al Gods kinderen over te brengen.
(Zie Nahum 1:1–7; zie ook Jona 3; LV 88:81–82.)

Lesideeën
Nahum 1–3; Het is niet voldoende om in het verleden
getrouw te zijn geweest; we moeten getrouw tot het einde
toe volharden. De Heer zal de goddelozen alleen verdelgen
als ze gewaarschuwd zijn. (35–45 minuten)

Geef iedere cursist een vel papier waarop een grafsteen staat
getekend. Laat hen een grafschrift op de steen zetten die zij op
hun eigen graf zouden willen hebben. Laat enkele cursisten

Nahum 1–3
vertellen wat ze hebben opgeschreven en bespreek waarom ze
op die manier herinnerd willen worden. Laat de cursisten Alma
48:11–13, 17 lezen en bespreek hoe onze levenswijze beïnvloedt
wat anderen zich over ons herinneren. Lees Leer en Verbonden
14:7 en 101:35–38 en vraag:

• Hoe zal men zich ons herinneren als we getrouw tot het einde
volhard hebben?

• Hoe zit dat met iemand die in zijn jeugd ongehoorzaam
was maar zich later bekeerde en getrouw werd? 
(Zie Alma 36:6–24.)

• En hoe zit dat met iemand die getrouw is begonnen maar
niet heeft volhard? (Zie LV 40:1–3.)

Zeg dat de cursisten vandaag iets zullen leren over een stad
waarvoor de profeet Nahum vóór de verwoesting een grafschrift
heeft geschreven.

Vraag wat de cursisten over Assyrië en de hoofdstad Nineve
weten. (Zie Achtergrondinformatie D in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi, blz. 119–123.) Bespreek wat er in Jona 3
met Nineve gebeurde. (Zie de toelichting bij Jona 3:5–9 in Het
Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 105–106.) Vraag:
Welke soort grafschrift zou er in die tijd over Nineve geschreven
kunnen zijn?

Laat de cursisten Nahum 3:1–5 lezen en bespreek hoe Nineve er
meer dan honderd jaar later voorstond. Vraag: Welke soort graf-
schrift zou er in de tijd van Nahum bij Nineve passen? Zeg dat
Nahum 3:7–19 het grafschrift genoemd kan worden dat Nahum
vóór de verwoesting had opgesteld. Laat de cursisten die teksten
lezen en er een uitkiezen die volgens hen het meest geschikt is
om op de grafsteen van Nineve te zetten.

Moedig de cursisten aan om Nahum 1:1–7 en Alma 46:8 naar
elkaar te laten verwijzen. Vraag:

• Hoe kunnen we aan de hand van die teksten beter begrijpen
waarom de Heer Nineve liet verwoesten? (De stad die hij in
de tijd van Jona had gespaard, vergat Hem al snel en werd
weer goddeloos.)

• In welk opzicht kunnen we onze omstandigheden met die
van Nineve vergelijken als wij ook goddeloos worden?

Lees Nahum 1:8–10 en vergelijk die teksten met Maleachi 4:1.
Vraag de cursisten welke andere gebeurtenis Nahum bedoelde
toen hij de val van Nineve beschreef. (De wederkomst.) Zorg dat
zij de dubbele betekenis van veel profetieën in het Oude Testa-
ment begrijpen. (Zie de toelichting bij Jona 3:5–9 in Het Oude
Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 234.) Vraag: Hoe kunnen
wij ervoor zorgen dat anderen de waarheid kennen en naleven?

HET BOEK NAHUM
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HET BOEK HABAKUK

Inleiding
De meeste kennis over Habakuk is uit zijn geschriften gehaald.
Habakuk was een tijdgenoot van Jeremia en Lehi en woonde
waarschijnlijk in Jeruzalem. (Zie ‘De koningen en de profeten
van Israël en Juda’, blz. 221.) Hij profeteerde enige tijd vóór de
eerste deportatie van Joden naar Babel, in ongeveer 597 v.C.
(Zie Habakuk 1:6.)

Het boek Habakuk is uniek. In de meeste profetische boeken
staan waarschuwingen van de Heer aan zijn kinderen, maar dit
boek is een verslag van Habakuks eigen gesprek met de Heer.
Als u dit verslag bestudeert, zoek dan op over welke twee zaken
Habakuk zich zorgen maakte (zie Habakuk 1:2–4 en 1:12–2:1) en
welke antwoorden hij ontving (zie Habakuk 1:5–11 en 2:2–20).
Let ook op de prachtige lofzang waar Habakuk zijn boek mee
afsluit. (Zie Habakuk 3.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Hoewel zelfs de getrouwen zijn wegen niet altijd begrijpen,

heeft de Heer beloofd dat Hij zijn verborgenheden bekend
zal maken aan de mensen die ijverig naar Hem op zoek zijn.
(Zie Habakuk 1–3; zie ook Jesaja 55:8–9; 1 Nephi 10:17–19;
LV 76:1–10.)

• De Heer zal de goddelozen op zijn eigen tijd en wijze straffen.
(Zie Habakuk 1:1–11.)

• De Heer staat de goddelozen soms toe om elkaar te straffen
of te doden. (Zie Habakuk 1:5–11; zie ook Mormon 4:5.)

• De Heer verwacht dat zijn verbondsvolk volgens het licht
leeft dat het heeft ontvangen. (Zie Habakuk 1:12–2:20.)

Lesideeën
Habakuk 1–3. Hoewel we zijn wegen niet altijd begrijpen,
heeft de Heer beloofd dat Hij zijnverborgenheden bekend zal
maken aan de mensen die ijverig naar Hem op zoek zijn
(25–35 minuten)

Vraag:

• Waar zou je hulp zoeken als je de betekenis van een bepaald
woord niet weet?

Habakuk 1–3
• Waar zou je heengaan als je ziek was?

• Waar zou je kunnen leren waarom de goddelozen soms
voorspoedig zijn terwijl de rechtschapenen lijden?

• Is het gepast om vragen aan de Heer te stellen?

Laat de cursisten in Genesis 25:22; Exodus 3:11; Job 3:11; en Leer
en Verbonden 121:1–3 opzoeken wat de overeenkomst tussen die
teksten is. Bespreek wat de profeten en anderen hebben gedaan
toen ze met moeilijkheden geconfronteerd werden en hulp en
begrip van de Heer nodig hadden. Lees en bespreek Jakobus 1:5.

Zeg dat Habakuk in een tijd leefde dat de meeste Joden godde-
loos waren. Laat hen Habakuk 1:1–4 lezen. Vraag:

• Wat vroeg Habakuk aan de Heer?

• Waarom lijkt het er soms op dat de goddelozen ongestraft
blijven en zelfs voorspoedig zijn terwijl ze het leven van de
rechtschapenen moeilijk maken?

Lees Habakuk 1:5–11 met de cursisten en bespreek het antwoord
van de Heer op de vraag van Habakuk. (Zie de toelichting
bij Habakuk 1:2–4 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 241.) Vraag:

• Zullen er goddelozen zijn die aan de uiteindelijke straf zullen
ontsnappen? (Zie ook 3 Nephi 27:11; LV 121:7–22.)

• Hoe kan het antwoord van de Heer een hulpmiddel zijn voor
de mensen die in deze tijd dezelfde vraag stellen?

Het antwoord van de Heer wekte bij Habakuk een andere
vraag op. Laat de cursisten Habakuk 1:12–17 lezen en de tweede
vraag van Habakuk opzoeken. Gebruik de toelichtingen bij
Habakuk 1:5–17 en 2 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi
(blz. 241–242) om de volgende vragen met de cursisten te
bespreken:

• Waarom staat de Heer het soms toe dat de goddelozen de
rechtschapenen kwellen? (Zie ook LV 122.)

• Waarom verwacht Hij van zijn volk dat zij de geboden en ver-
bonden beter naleven dan de mensen die niet zoveel waar-
heid hebben ontvangen? (Zie ook Lucas 12:47–48; LV 82:3.)

Vraag de cursisten wat zij ervan vinden dat de Heer de vragen
van Habakuk beantwoordde. Moedig hen aan om zich op de
Heer en de woorden van de hedendaagse profeten te richten als
ze naar antwoorden op hun eigen vragen zoeken.

Als wij antwoorden of zegeningen van de Heer ontvangen,
moeten wij Hem bedanken. Lees Leer en Verbonden 59:7, 21 en
vraag de cursisten wat de Heer verwacht van de mensen die
door Hem gezegend worden. Lees Habakuk 3:17–19 en vraag
in hoeverre deze teksten een uiting van dankbaarheid zijn.
Moedig de cursisten aan om God te bedanken als Hij hen zegent
of inzicht geeft. Verzeker hen ervan dat Hij zijn scheppingen
bestuurt, ook als we zijn wegen niet altijd begrijpen.

209



Inleiding
Sefanja was een tijdgenoot van Jeremia, Lehi en Nahum en profe-
teerde tijdens de regering van koning Josia, van ongeveer 639
tot 608 v.C. Hij kan een afstammeling van koning Hizkia zijn
geweest. (Zie de toelichting bij Sefanja 1:1 in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi, blz. 237.) De boodschap van Sefanja was
een meedogenloze boodschap over de straf van God voor de
goddeloosheid van Juda en de omliggende landen. Hij waar-
schuwde het volk: ‘Zoekt de Here (. . .); zoekt gerechtigheid;
zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag
van de toorn des Heren’ (Sefanja 2:3). Dat was een toepasselijke
boodschap van Sefanja, wiens naam ‘de Heer verbergt Zich’
betekent.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Ten tijde van de wederkomst zullen de goddelozen worden

verdelgd (zie Sefanja 1:3–18; 2:4–15; 3:2–8) en de rechtscha-
penen gered (zie Sefanja 2:3, 5–9; 3:9–20).

• Door onze rechtschapenheid kunnen we ons op de ver-
woestingen tijdens de wederkomst voorbereiden. (Zie Sefanja
2:1–3, 9; 3:7.)

Lesideeën
Sefanja 1–3. Rechtschapenheid is de beste voorbereiding
op de wederkomst. (20–25 minuten)

Zet de volgende vraag op het bord: Wie zullen tijdens de weder-
komst worden verdelgd? Laat de cursisten antwoorden. Als zij
zeggen dat het de goddelozen zijn, vraag dan wie dat zijn, aan-
gezien iedereen zondigt. Zelfs de mensen die tijdens de weder-
komst verlost worden, zijn niet volmaakt. Laat hen Sefanja
1:3–18; 2:4–15; en 3:2–4, 8, 11 lezen en bespreek de zonden die

Sefanja 1–3
volgens de profeet Sefanja tot verwoesting leiden. Mogelijke
antwoorden:

• Afgodendienaren (zie 1:4–5)

• Zij die zich van de Heer afkeren (zie 1:6)

• Zij die de Heer niet zoeken (zie 1:6)

• De hoogmoedigen (zie 1:8, 14; 2:10; 3:11)

• De gewelddadigen (zie 1:9)

• Leugenaars (zie 1:9)

• Zij die op rijkdom vertrouwen (zie 1:11, 18)

• Dronkaards (zie 1:12)

• De zelfgenoegzamen (zie 1:12)

• Landen die Israël aanvallen (zie 2:4–15)

• De ongehoorzamen (zie 3:2)

• Zij die de wetten van God ontheiligen (zie 3:4)

Zeg dat Sefanja een idee had om verwoesting ten tijde van de
wederkomst te vermijden. Laat hen Sefanja 2:1–3 lezen en de
raad van de profeet samenvatten. Vraag: Wat probeerde Sefanja
duidelijk te maken door herhaaldelijk het woord voordat te
gebruiken?

Getuig hoe belangrijk het is om ons voor te bereiden voordat de
Heer terugkomt. Lees de volgende uitspraak voor van ouderling
Neal A. Maxwell, die toen commissaris van onderwijs van de
kerk was.

Als u nog tijd hebt, kunt u een aantal teksten uit Sefanja 3
opzoeken over de zegeningen die de mensen ontvangen die
tijdens het millennium leven. (Zie de toelichting bij Sefanja
3:8–20 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi, blz. 328.)

‘Alle leden van de kerk moeten de realiteit van de weder-
komst van Christus accepteren voordat die gebeurtenis
plaatsvindt; want, zoals C. S. Lewis heeft gezegd, het heeft
geen zin neer te knielen als het niet langer mogelijk is om
op te staan, want als de “Auteur van het stuk het toneel
opkomt, is het afgelopen!”’ (‘Q&A’, New Era, januari 1971,
blz. 9.)

HET BOEK SEFANJA
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HET BOEK HAGGAI

Inleiding
De profetie van Haggai is gericht tot de Joden die rond 537 v.C.
in opdracht van Kores uit Babel terugkeerden. (Zie Ezra 1:1–8.)
Haggai was een tijdgenoot van Ezra, Nehemia en Zacharia.

De Joden begonnen aan de herbouw van de tempel, maar
hielden daar door tegenwerking en vervolging al snel mee op.
(Zie Ezra 4; zie ook Achtergrondinformatie J en de toelichting
bij Ezra 4:1–10 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 337–342, 347.). De profetie van Haggai (rond 520 v.C.) was
een aanmoediging voor de Joden om ondanks hun moeilijk-
heden toch met de herbouw van de tempel verder te gaan, zodat
zij de zegeningen konden ontvangen die de Heer had beloofd.
(Zie ook Ezra 5:1; 6:14.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De verbonden en verordeningen van de tempel zijn een

belangrijk onderdeel van het heilsplan van onze hemelse
Vader. (Zie Haggai 1; 2:7–9; zie ook LV 128:11–19; 132:7–19.)

• De Heer vereist dat de mensen die aan tempelverordeningen
deelnemen de gedragsnormen naleven. (Zie Haggai 2:10–19.)

Lesideeën
Haggai 1–2. De verbonden en verordeningen van de tempel
zijn een belangrijk onderdeel van het heilsplan van onze
hemelse Vader. (15–25 minuten)

Zet op het bord: Alle wegen leiden naar ___________ . Vraag de
cursisten welke woorden ingevuld kunnen worden. Leg uit dat
ze vandaag een belangrijke manier te weten zullen komen om
die zin af te maken.

Lees Haggai 1:1–14 met de cursisten en bespreek de volgende
vragen:

• Waarom staakten de joden de bouw van de tempel? 
(Zie vers 2–6.)

• Was hun armoede en vervolging de oorzaak van hun falen
om de tempel te herbouwen, of het resultaat van hun falen?
(Zie vers 7–11.)

• Wat beloofde de Heer als zij ondanks hun armoede toch
getrouw de tempel zouden herbouwen? (Zie vers 13.)

• Waarom was de tempel volgens jullie zo belangrijk?

Vergelijk de instructies van de Heer in het boek Haggai met zijn
hedendaagse instructies over tempels in Leer en Verbonden 95;

Haggai 1–2
109:1–5; en 124:31–55. Lees voor wat ouderling Boyd K. Packer
tegen de leiders van de kerk heeft gezegd:

Maak de uitspraak op het bord af door de tempel in de open
ruimte te zetten. Laat de cursisten uitleggen waarom alle wegen
naar de tempel leiden. Laat een plaat van de dichtstbijzijnde
tempel zien of van een andere tempel. Vraag de cursisten wat de
verschillen zijn tussen tempels en kerkgebouwen. Zorg dat de
cursisten begrijpen dat de tempel de plaats is die God voor ons
heeft aangewezen om de verordeningen te ontvangen die voor
ons eeuwig heil nodig zijn.

Overweeg om een of meer cursisten die naar de tempel zijn
geweest om doop voor de doden te verrichten of aan hun ouders
verzegeld te worden, iets over hun ervaringen te laten vertellen
of hun getuigenis te geven. (Zorg dat zij niet over de ceremoniën
of verordeningen van de tempel praten.)

Haggai 2:10–19. De Heer vereist dat de mensen die aan
tempelverordeningen deelnemen de gedragsnormen
naleven. (10–15 minuten)

Stel de volgende vragen:

• Welke afstand wordt er in een marathon gelopen?

• Zouden jullie morgen een marathon kunnen lopen?

‘U kunt zich afvragen hoe u de zending van de kerk in het
leven van de leden kunt implementeren. (. . .) In de uit-
spraak van president Kimball over de zending van de kerk
staat hoe we dat kunnen doen.

‘Wij behoren “het evangelie van Jezus Christus aan alle
natiën, geslachten, talen en volken te prediken, en hen
voor te bereiden op de verordeningen van de doop en
bevestiging als lid van de kerk”.

‘Wij behoren “de heiligen te vervolmaken door hen
op de verordeningen van het evangelie voor te bereiden
en door instructie en discipline om de verhoging te ont-
vangen”.

‘Wij behoren “de doden te verlossen door de plaatsver-
vangende verordeningen van het evangelie te verrichten
voor hen die op aarde hebben geleefd”.

‘Wij behoren de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van
de mens tot stand te brengen door ons op de bijbehorende
verordeningen en verbonden te concentreren. (. . .)

‘Als wij in de organisaties van de kerk werkzaam zijn,
behoren we in te zien dat alle wegen naar de tempel leiden.
Want daar worden we in alles voorbereid om in de tegen-
woordigheid van de Heer te komen.’ (Instructiebijeen-
komst voor regionaal vertegenwoordigers, 3 april 1987,
blz. 4–5, cursivering in de laatste alinea toegevoegd.)
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• Wat zou je ervan weerhouden?

• Wat zouden jullie willen doen voordat je aan zo’n wedstrijd
begon?

• Welke voorbereidingen moeten er voor een marathon
getroffen worden?

• Welke voorbereidingen moeten er getroffen worden om naar
de tempel te gaan?

Laat de cursisten Haggai 2:11–20 lezen. (Zie ook de toelichting
bij Haggai 2:11–20 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 354.) Zorg dat zij begrijpen dat iemand die de gedrags-
normen niet naleeft niet door tempelbezoek geheiligd kan
worden en dat iemand die dan toch naar de tempel gaat, inbreuk
maakt op de heiligheid van het huis des Heren. Laat hen Leer
en Verbonden 110:7–8 lezen en bespreek waarom we de gedrags-
normen moeten naleven als we zinvol tempelwerk willen
verrichten.

Het boek Haggai
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HET BOEK ZACHARIA

Inleiding
Zacharia was een tijdgenoot van Haggai en ook hij sprak tot de
Joden die uit gevangenschap in Babel terugkeerden. De naam
Zacharia betekent ‘de Heer (Jehova) onthoudt’. Zacharia moe-
digde de Israëlieten aan om zich te bekeren en de tempel te 
herbouwen. (Zie Zacharia 1:1–17; zie ook Ezra 5:1–2; 6:14; en de
inleiding tot het boek Haggai in dit lesboek, blz. 211.)

In het boek Zacharia staan duidelijke profetieën over de aardse
bediening van Christus. (Zie Zacharia 9:9–12; 11:10–14.) Er staan
ook hedendaagse gebeurtenissen in, zoals de vergadering van
Israël, de laatste grote strijd en de wederkomst. (Zie Zacharia
3:8–9; 10:6–12; 12–14.) Verscheidene boodschappen die Zacharia
van de Heer ontving, kwamen in de vorm van visioenen.
(Zie de hoofdstukken 1–6.) Veel van die symbolen zijn niet uit-
gelegd door profeten van vroeger of nu, dus de betekenis is
niet duidelijk.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het leven en de bediening van de Heiland werden door

Zacharia en andere profeten gezien en voorspeld.
(Zie Zacharia 3; 6:10–15; 9:9, 11–12; 11:12–13; 13:6–7; zie ook
Jakob 7:11.)

• Tijdens de slag bij Harmagedon zal Christus in Jeruzalem ver-
schijnen en de Joden van de verwoesting redden. Zij zullen
leren dat Hij de Heiland is, die werd gekruisigd. En zij zullen
Hem als hun Messias en Koning aanvaarden. (Zie Zacharia
12:3–10; 13:6, 9; 14:1–5, 9; zie ook LV 45:42–53.)

Lesideeën
Zacharia 1–14. Zacharia profeteerde veel details over
de aardse bediening en wederkomst van de Heiland.
(20–25 minuten)

Geef iedere cursist een exemplaar van het bijgaande schema.
Laat de kolom ‘Profetie over de Heiland’ leeg.

Teksten Profetie over de Heiland

Zacharia 2:4–5, 10–13 Christus zal onder zijn volk wonen.
(Zie Openbaring 22:1–5.)

Zacharia 3; 6:10–15 Jozua is een zinnebeeld van de grote
Hogepriester. (Zie Hebreeën 3:1.)

Zacharia 3:8–9; 6:12 Jezus is de Spruit die de verzoening tot stand zal
brengen. (Zie Jeremia 23:5–6.)

Zacharia 1–14

Laat de cursisten in groepjes of als klas de teksten lezen en
de kolom ‘Profetie over de Heiland’ invullen. Bespreek hun ant-
woorden. Gebruik de teksten tussen haakjes in de kolom ‘Pro-
fetie’ om de cursisten te laten begrijpen wanneer de profetieën
zijn of zullen worden vervuld.

Laat een vuile doek zien en vraag:

• Denken jullie dat het mogelijk is om deze doek weer wit te
krijgen?

• Wat is er voor nodig om de doek weer schoon te krijgen?

• Wat moeten wij doen om rein van zonden te worden?

Laat de cursisten Zacharia 3 opzoeken. Bespreek de volgende
vragen:

• Wat zag Zacharia Satan doen? (Zie vers 1.) (Een van de
betekenissen van Satan is ‘aanklager’.)

• Wat droeg de hogepriester Jozua? (Zie vers 3; vertel op dat
dit niet de Jozua is die Mozes opvolgde.)

• Wat wordt er volgens jullie in vers 4 beschreven?

• Door welke macht worden wij gereinigd?

• Wat staat er in vers 7 over de verwachtingen van de Heer?
(Let op het woord ‘indien’.)

• Wie is de ‘Spruit’ in vers 8?

• Waarom wil Hij komen? (Zie vers 9; zie ook Jeremia 23:5–6.)

Zorg dat de cursisten begrijpen dat door de komst van Jezus
Christus de macht om de zonden van de wereld te overwinnen
voor iedereen beschikbaar is. Het is een macht die antwoord op
de beschuldigingen van Satan zal hebben en ons zal reinigen
als wij de weg van de Heer volgen. Als wij doen wat de Heer van
ons verwacht, kan Hij door middel van zijn verzoening onze
‘ongerechtigheid’ wegnemen. (Zie Zacharia 3:4.)

Laat de vuile doek en een schone zien. Geef uw getuigenis van
de macht van de Heiland om ons te reinigen.

Teksten Profetie over de Heiland

Zacharia 9:9 Jezus zal Jeruzalem zegevierend binnenkomen,
op een ezel. (Zie Matteüs 21:1–11.)

Zacharia 9:11–12 Gevangenen zullen uit de put bevrijd worden. 
(Zie LV 138:32–35.)

Zacharia 11:12–13 De Heiland zal voor dertig zilverstukken verraden
worden. (Zie Matteüs 26:14–16; 27:3–10.)

Zacharia 13:6 De Joden zullen Jezus naar de wonden in zijn
handen vragen. (Zie LV 45:51–53.)

Zacharia 13:7 De herder zal geslagen worden en de schapen
zullen verstrooid worden. (Zie Matteüs 26:31.)

Zacharia 14:1–15 De Heer zal verschijnen en de Joden in
Jeruzalem verlossen. (Zie LV 45:47–50.)
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Zacharia 12–14. Het boek Zacharia bevat nuttige informatie
over de wederkomst. (35–50 minuten)

Zet het woord Harmagedon op het bord en vraag de cursisten
wat zij daarover weten. Vraag:

• Wat voel je als je nadenkt over de gebeurtenissen in de laatste
dagen en ten tijde van de wederkomst?

• Welke gebeurtenissen moeten er plaatsvinden voordat de
Heiland terugkeert?

Zet een aantal van die gebeurtenissen op het bord. Bijvoor-
beeld: het evangelie zal aan alle natiën gepredikt worden 
(zie LV 133:37) en er zullen valse christussen verschijnen die
velen misleiden. (Zie Matteüs 24:24–27.)

Zeg dat de profeet Zacharia veel gebeurtenissen heeft gezien en
beschreven die met de wederkomst te maken hebben. Leg uit dat
hij de zinsnede ‘te dien dage’ vele malen in Zacharia 12–14 heeft
gebruikt om gebeurtenissen aan te geven die in de laatste dagen
in vervulling zouden gaan. Deel de klas op in groepjes en laat
de groepjes die zinsnede in de drie hoofdstukken opzoeken.
Laat iedere gebeurtenis en de desbetreffende tekst opschrijven.
(NB: Niet alle gebeurtenissen beginnen met de zinsnede ‘te dien
dage’.) De resultaten kunnen er als volgt uitzien:

Teksten Profetie over de laatste dagen

12:2–3 Jeruzalem weerstaat de belegering.

12:4 Haar vijanden worden met krankzinnigheid vervloekt.

12:5–7 De stamhoofden van Juda zijn als een vuurbekken.

12:8 De zwakken van Juda lijken op David.

12:9 De vijanden van Jeruzalem worden verdelgd.

12:10–11 De Joden herkennen Jezus, ‘die zij 
doorstoken hebben’.

U kunt zo nodig aanvullende informatie vinden in achter-
grondinformatie I in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi
(blz. 313–318).

Lees Zacharia 13:6 en Leer en Verbonden 45:48–53 en 133:17–20
voor meer informatie over de verschijning van de Heer op de
Olijfberg. Vraag of wij de wederkomst moeten vrezen. Lees
1 Nephi 22:16–17 en leg uit dat we niet bang hoeven zijn als we
rechtschapen zijn. (Zie ook LV 38:29–30.) Laat verscheidene
cursisten vertellen wat ze van Zacharia over de wederkomst te
weten zijn gekomen.

Teksten Profetie over de laatste dagen

13:1 Er wordt een bron ontsloten om het volk te reinigen.

13:2–5 Afgoden worden uitgeroeid en valse profeten
verdwijnen.

13:6 De Joden kijken naar de wonden van Christus.

13:7–9 De herder wordt geslagen, en twee derde van
het volk sterft.

14:1–2 Alle volken verzamelen zich tegen Jeruzalem.

14:3 De Heer zal voor Jeruzalem strijden.

14:4–5 Christus staat op de Olijfberg, die middendoor splijt.

14:6–7 Er verschijnt een vreemd licht.

14:8 Levend water stroomt uit Jeruzalem.

14:9–11 De Heer is koning; Israël leeft in vrede.

14:12–15 Een plaag verteert de vijanden van Israël.

14:16–19 Alle landen buigen zich in Jeruzalem neder.

14:20–21 Op alle bellen en potten zal ‘De Here gewijd’ staan.

Het boek Zacharia
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HET BOEK MALEACHI

Inleiding
De naam Maleachi betekent ‘mijn boodschapper’, een gepaste
naam voor een profeet. Maleachi profeteerde na Haggai en
Zacharia in Juda. Hij kan een tijdgenoot van Nehemia zijn
geweest. Zijn boek werd ongeveer vierhonderd jaar vóór de
geboorte van Christus geschreven. (Zie de inleiding tot
Maleachi en de toelichting bij Maleachi 1 in Het Oude Testa-
ment: 1 Koningen – Maleachi, blz. 381.)

Maleachi berispte het volk voor hun gebrek aan geloof in de
beloften van de Heer. Hij sprak over de herstelling van de verze-
gelbevoegdheid van het priesterschap, over huwelijk en echt-
scheiding, en over tiende en andere gaven. Hij profeteerde ook
over een boodschapper die vóór de wederkomst van de Heiland
zal optreden. Veel van het boek Maleachi is op de laatste dagen
van toepassing. Let op die profetieën als u dit boek bestudeert.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het huwelijksverbond is belangrijk en heilig en mag niet ver-

broken worden. (Zie Maleachi 2:11–16; zie ook LV 131:1–4;
132:15–19.)

• Tiende betalen is teruggeven aan God wat van Hem is. Als we
geen tiende en andere gaven betalen, beroven we God en ont-
zeggen we ons de beloofde zegeningen. (Zie Maleachi 3:8–12;
zie ook Leviticus 27:30–32.)

• Door de verzegelbevoegdheid, die door Elia werd hersteld,
kunnen gezinnen voor eeuwig verzegeld worden. Zonder
deze bevoegdheid zou de aarde vervloekt zijn en bij de
wederkomst van de Heer verwoest worden. (Zie Maleachi
4:5–6; zie ook LV 2; 110:13–16; 128:17–18; 138:46–48.)

Lesideeën
Maleachi 3 (Tekstenbeheersing, Maleachi 3:8–10).
Als wij tiende en andere gaven betalen, zal de Heer

ons geestelijk en materieel zegenen. (20–30 minuten)

Laat een artikel uit de krant zien over een beroving of inbraak.
Vraag of er ooit iets van hen gestolen is en hoe ze zich toen
voelden. Vraag: Hoe zou het zijn om in een maatschappij zonder
criminaliteit te leven? Zeg dat Maleachi over zo’n tijd heeft
gesproken. Lees Maleachi 3:1–6 en 4:1–2 met de cursisten en
vraag wat er bij de wederkomst zal gebeuren waardoor misdaad
tot het verleden zal horen.

Maleachi 1–4
Noem opnieuw het artikel uit de krant en vraag:

• Wat zou je ervan vinden als het artikel over jou ging omdat
je op stelen betrapt was?

• Hoe zouden je ouders zich voelen?

• Hoe zou je je voelen als je van God gestolen had?

• Hoe kan iemand van God stelen?

Lees Maleachi 3:8–9 en vraag waarom we God beroven als we
geen tiende en andere gaven betalen. (Zie de toelichting bij
Maleachi 3:7–9 in Het Oude Testament: 1 Koningen – Maleachi,
blz. 384.) Lees Leer en Verbonden 64:23–24 en bespreek waarom
de wet van tiende zo belangrijk is. Lees de volgende uitspraak
van ouderling Dallin H. Oaks voor:

Vraag:

• Op welke andere manier, naast het betalen van tiende,
beroofde het volk God? (In het betalen van andere gaven
[de heffing]; zie Maleachi 3:8.)

• Welke offers moeten we in onze tijd brengen?

Laat een kwitantie zien en bespreek hoe vastengaven en geld
uit het zendingsfonds worden gebruikt. (Vastengaven worden
gebruikt om de armen te helpen, het zendingsfonds wordt
gebruikt om zendelingen over de hele wereld te helpen die
anders niet op zending hadden kunnen gaan en humanitaire
fondsen worden gebruikt om in andere welzijnsbehoeften
over de hele wereld te voorzien.)

Laat de cursisten Maleachi 3:10–12 lezen en bespreek de belofte
van de Heer aan de mensen die eerlijk hun tiende en andere
gaven betalen. Lees de volgende uitspraak voor van ouderling
Ezra Taft Benson, destijds lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

‘Wij worden materieel gezegend als we de wet van tiende
naleven. Maar de grootste zegeningen van de Heer zijn
uiteraard geestelijk. Dat is misschien de diepere betekenis
achter de uitdrukking “[Ik zal] voor u de vensters van de
hemel [ . . .] openen en zegen in overvloed over u uit-
gieten” (Maleachi 3:10). De overleden ouderling Melvin J.
Ballard heeft als apostel gezegd dat ‘de Heer heeft beloofd
dat de mensen die een eerlijke tiende betalen, gezegend
zullen worden, [maar] Hij belooft niet dat zij rijk zullen
worden. De grootste zegeningen van de Heer zijn geeste-
lijk, niet materieel.” (Crusader for Righteousness, blz. 124.)’
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], blz. 472–473.)

‘Door onze tiende te betalen, tonen wij dat wij de wet van
offerande aanvaarden. Het bereidt ons tevens voor op
de wet van toewijding en de andere hogere wetten van het
celestiale koninkrijk.’ (De Ster, juli 1994, blz. 30.)
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Moedig de cursisten aan om Maleachi 3:8–10 en Leer en Ver-
bonden 64:23 naar elkaar te laten verwijzen. Bespreek welke
zegeningen de Heer nog meer belooft als wij een eerlijke tiende
betalen. (Dan zullen we bij zijn wederkomst niet verbrand
worden.)

Maleachi 1–4. Als we op de wederkomst van Jezus
Christus zijn voorbereid, hoeven we niet bang te zijn.

(25–45 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat het vandaag de eerste
schooldag is. De leerkracht legt uit dat de cursisten bepaalde
werkstukken moeten maken om een goed cijfer te krijgen, maar
zegt niet wanneer ze ingeleverd moeten worden. De leerkracht
zegt alleen dat ze in de loop van het schooljaar ingeleverd
moeten worden. Er zal voldoende tijd zijn om alle werkstukken
te maken, maar op een dag zal de leerkracht er onaangekondigd
om vragen. Wie ze dan af heeft, zal overgaan en een cijfer
krijgen. Wie ze niet af heeft, zal blijven zitten.

Stel de volgende vragen:

• Wanneer zouden jullie aan die werkstukken beginnen?

• Wie zou ze tot het eind van het schooljaar laten liggen?

• Als je ze allemaal af had, hoe zou je je dan elke dag voelen
als je naar school ging?

• Hoe zou je je voelen als je ze niet af had?

• Als een leerkracht een bepaalde datum vaststelt voor een
werkstuk, wanneer werk je daar dan aan?

• Waarom hebben sommige mensen de neiging om hun
huiswerk tot het laatste moment uit te stellen?

Laat de cursisten Matteüs 24:36–42 lezen en vraag:

• In welk opzicht zijn deze teksten met de bovenstaande
situatie te vergelijken?

• Waarom zou de Heer ons niet precies vertellen wanneer
Hij komt?

• Wat wil Hij dat wij iedere dag doen?

S  M  T  W  TH  F  S

Als u het lesidee voor Zacharia 12–14 (blz. 214) niet gebruikt
hebt, kunt u dat nu alsnog doen. Anders kunt u met de cursisten
de gebeurtenissen bespreken die aan de wederkomst vooraf-
gaan. Als de cursisten de grote verwoestingen in de laatste
dagen begrijpen, laat hen dan Maleachi 3:2 opslaan en de daarin
gestelde vraag beantwoorden: ‘Wie kan de dag van zijn komst
verdragen?’

Laat de cursisten in Maleachi 3–4 de antwoorden op de volgende
vragen opzoeken:

• Wat moeten we volgens Maleachi doen om ons op de weder-
komst voor te bereiden?

• Wat moeten we volgens hem laten om niet onvoorbereid te
zijn?

Bespreek de antwoorden van de cursisten. Gebruik de informatie
in de toelichtingen bij Maleachi 3–4 in Het Oude Testament:
1 Koningen – Maleachi (blz. 382–386) om ervoor te zorgen dat de
cursisten begrijpen wat ze lezen.

Lees Maleachi 4:5 klassikaal. Vraag:

• Wat zou de Heer bedoeld hebben toen Hij de wederkomst een
‘grote en geduchte dag’ noemde?

• Moeten wij de wederkomst vrezen? (Zie LV 38:30.)

Moedig de cursisten aan om iets te bedenken waardoor zij zich
beter op de wederkomst kunnen voorbereiden en om aan dat
onderdeel van hun leven te gaan werken.

Maleachi 4:5–6 (Tekstenbeheersing). De Heer
beloofde dat Hij vóór de wederkomst Elia zou sturen

om ‘het hart der vaderen terug [te] voeren tot de kinderen
en het hart der kinderen tot hun vaderen.’ (15–20 minuten)

Laat de cursisten de kerntekst opzoeken waarin staat wat het
‘werk’ van onze hemelse Vader is. (Mozes 1:39.) Als die tekst is
gelezen, zegt u dan de profeet Maleachi heeft verkondigd wat
God heeft gedaan om ervoor te zorgen dat zijn werk op de juiste
wijze verricht zou worden.

Lees Maleachi 4:5–6 met de cursisten en vraag wie Elia is. Merk
op dat die verzen ook in andere standaardwerken van de kerk
te vinden is. (Zie 3 Nephi 25:5–6; LV 2; Geschiedenis van Joseph
Smith 1:36–39.) Gebruik de toelichting bij Maleachi 4:5–6 in
Het Oude Testament: 1 Koningen–Maleachi (blz. 385–386) om de
volgende vragen te behandelen:

• Waarom werd Elia gestuurd en geen andere profeet?
(Volgens president Joseph Fielding Smith ‘was Elia de laatste
profeet in het oude Israël die de volheid van het priester-
schap bezat, de laatste profeet die met de volheid van de
verzegelbevoegdheid bekleed was. De profeten die na hem
kwamen, hadden die volheid niet.’ [Doctrines of Salvation,
deel 3, blz. 151.])

• Wat moest Elia meebrengen? (Zie ook LV 110:13–16.)

• Wat betekent het om ‘het hart der kinderen tot hun vaderen’
terug te voeren?

Het boek Maleachi
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• Wat zou er zijn gebeurd als Elia niet gestuurd was? 
(Zie ook LV 2:2–3; 128:15, 17–18; Geschiedenis van Joseph
Smith 1:39.)

• Wachten we nog steeds op Elia of is hij al geweest? 
(Zie LV 110:13.)

Geef uw getuigenis dat de verzegelbevoegdheid die de Heer
beloofd heeft door Elia is hersteld. Moedig de cursisten aan
om zo te leven dat ze een tempelaanbeveling waardig zijn en
iedere kans aan te grijpen om ‘verlossers op de berg Zion’ te zijn
(zie Obadja 1:21) door familiegeschiedenis en tempelwerk te
verrichten.

Maleachi 1–4
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Joël?

Jerobeam I: Regeerde 22 jaar (ongeveer 930–909 v.C.).
De Heer koos Jerobeam als koning over de tien stammen in
het noorden, maar hij onderhield de geboden niet. In plaats
daarvan bracht hij Israël tot afgoderij en werd het voorbeeld
voor bijna alle volgende koningen van Israël. (Zie 1 Koningen
12:25–14:20.)

Nadab: Regeerde twee jaar (ongeveer 909–908 v.C.). Nadab,
de zoon van Jerobeam, ging verder met de goddeloosheid
die zijn vader was begonnen. Hij werd door Basa vermoord. 
(Zie 1 Koningen 15:25–31.)

Basa: Regeerde 24 jaar (ongeveer 908–886 v.C.). Basa
verkreeg de troon door Nadab en alle nakomelingen van
Jerobeam te doden. Hij ging verder met de goddeloosheid
van Jerobeam, en de profeet Jehu voorspelde dat zijn huis
verwoest zou worden, net als hij het huis van Jerobeam
had verwoest. (Zie 1 Koningen 15:32–16:7.)

Ela: Regeerde twee jaar (ongeveer 886–885 v.C.). Ela, de zoon
van Basa, werd door Zimri, zijn bevelhebber, vermoord. Zimri
vermoorde toen iedereen uit het huis van Basa, waardoor de
profetie van Jehu in vervulling ging. (Zie 1 Koningen 16:8–14.)

Zimri: Regeerde zeven dagen (ongeveer 885 v.C.). Het leger
kwam in opstand tegen Zimri, die toen zelfmoord pleegde.
(Zie 1 Koningen 16:9–20.)

Omri (ongeveer 885–874 v.C.) en Tibni (ongeveer 885–880
v.C.): Omri en Tibni streden vier jaar lang om de macht over
het koninkrijk. Toen Tibni overleed, werd Omri koning. Omri
stichtte de stad Samaria en maakte er de hoofdstad van. Hij
regeerde nog twaalf jaar, goddelozer dan zijn voorgangers.
(Zie 1 Koningen 16:16–28.)

Achab: Regeerde 22 jaar (ongeveer 874–853 v.C.). Achab,
de zoon van Omri, wordt beschouwd als de slechtste koning
van het noordelijke koninkrijk. Hij trouwde met Izebel, een over-
spelige prinses uit Sidonië, die afgoderij propageerde en de
volgelingen van Jehova vervolgde. Ze probeerde de profeet Elia
te laten vermoorden. Elia profeteerde over de dood van Achab
en Izebel. (Zie 1 Koningen 16:29–22:40; 2 Kronieken 18.)

Achazja: Regeerde twee jaar (ongeveer 853–852 v.C.).
Achazja zette de goddeloosheid van zijn vader, Achab, voort.
(Zie 1 Koningen 22:51–2 Koningen 1:18.)

Joram: Regeerde twaalf jaar (ongeveer 852–841 v.C.).
Hij was niet zo goddeloos als zijn vader en grootvader, maar
hij zette de zonden van Jerobeam voort. (Zie 2 Koningen
3:1–8:15.)
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DE PROFETEN
Israël Allebei Juda

Rechabeam: Regeerde zeventien jaar (ongeveer 930–913 v.C.).
Rechabeam, een zoon van Salomo, was soms gehoorzaam
aan de Heer en volgde soms de goddeloosheid van de
omliggende landen. Daardoor trok Sisak, farao van Egypte,
Juda binnen en plunderde de tempel. (Zie 1 Koningen 12:1–24;
14:21–31; 2 Kronieken 10:1–12:16.)

Abiam: Regeerde drie jaar (ongeveer 913–910 v.C.). Abiam,
die ook Abia wordt genoemd, was de zoon van Rechabeam.
Hij zette de zonden van zijn vader voort. (Zie 1 Koningen
15:1–8; 2 Kronieken 13.)

Asa: Regeerde 41 jaar (ongeveer 910–869 v.C.). Asa was de
zoon van Abiam en ‘deed wat recht is in de ogen des Heren’
(1 Koningen 15:11). Hij bracht wijzigingen aan om een einde
te maken aan de afgoderij in het land. Hij versterkte ook het
leger en versloeg Israël en de Ethiopiërs toen die aanvielen.
(Zie 1 Koningen 15:9–24; 2 Kronieken 14–16.)

Josafat: Regeerde 25 jaar (ongeveer 872–848 v.C.).
Josafat regeerde drie jaar samen met zijn vader, Asa, en vijf
jaar met zijn zoon Joram. Hij regeerde verstandig en recht-
schapen, maar hij had te nauwe betrekkingen met Achab
en Achazja van Israël. Dit kan de oorzaak zijn geweest van
het ongelukkige huwelijk van zijn zoon met Achabs dochter.
(Zie 1 Koningen 22:41–50; 2 Kronieken 17:1–21:3.)

Joram: Regeerde acht jaar (ongeveer 853–841 v.C.).
Joram volgde zijn vader, Josafat, niet in rechtschapenheid op.
Hij vermoordde zijn broers, trouwde met Atalja, de dochter
van Izebel en Achab, en regeerde in goddeloosheid. 
(Zie 2 Koningen 8:16–24; 2 Kronieken 21.)

Achazja: Regeerde één jaar (ongeveer 841 v.C.). Achazja
werd vermoord door Jehu, die ook Joram, de koning van
Israël, had vermoord. (Zie 2 Koningen 8:25–29; 9:27–29;
2 Kronieken 22:1–9.)

NB: Hier en daar zijn de
datums veranderd of aange-
past, zodat er kleine verschillen
mogelijk zijn met de Gids tot de
Schriften.
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DE  PROFETEN
Israël Allebei Juda

Koningin Atalja: Regeerde zeven jaar (ongeveer 841–835
v.C.). Atalja was de moeder van Achazja en de dochter van
Achab en Izebel. Na de dood van Achazja eiste ze de troon op,
nadat ze ‘het gehele koninklijke geslacht’ (2 Koningen 11:1)
had gedood, behalve één kleinzoon, Joas, die verborgen was.
Ze propageerde de aanbidding van Baäl en werd gedood. 
(Zie 2 Koningen 11; 2 Kronieken 22:10–23:21.)

Joas: Regeerde veertig jaar (ongeveer 835–796 v.C.).
Jehoseba, de zus van Achazja, redde de jonge Joas van zijn
moordzuchtige grootmoeder Atalja. Zij en haar man, de priester
Jojada, verborgen Joas zes jaar lang in de tempel. Jojada
leidde een populaire opstand toen Joas zeven jaar oud was
waardoor Joas op de troon kwam en Atalja werd gedood. Joas
maakte een eind aan de aanbidding van Baäl en herstelde de
tempel. (Zie 2 Koningen 12; 2 Kronieken 24.)

Amasja: Regeerde 29 jaar (ongeveer 796–767 v.C.). Amasja,
de zoon van Joas, was gedeeltelijk getrouw en gedeeltelijk
dwaas. Hij versloeg Edom door naar de waarschuwing van de
profeet te luisteren, maar nam vervolgens aan afgoderij deel,
waarna hij door Joas, de koning van Israël, werd vernederd.
Zijn zoon Azarja regeerde de laatste 24 jaar met hem samen.
Amasja werd in ballingschap vermoord. (Zie 2 Koningen
14:1–22; 2 Kronieken 25.)

Azarja: Regeerde 52 jaar (ongeveer 792–740 v.C.). Azarja
was militair sterk, maar geestelijk zwak. Hij zorgde ervoor dat
Juda een sterke macht werd, maar maakte geen eind aan de
afgoderij in het koninkrijk. Tijdens de laatste tien jaar van zijn
regering was hij melaats en regeerde hij samen met zijn zoon
Jotam. (Zie 2 Koningen 15:1–7; 2 Kronieken 26.)

Jotam: Regeerde zestien jaar (ongeveer 750–732 v.C.). Jotam
was een bekwaam bestuurder, maar was net als zijn vader niet
in staat om de afgoderij uit Juda te verwijderen. De laatste vier
jaar regeerde hij samen met zijn zoon Achaz. (zie 2 Koningen
15:32–38; 2 Kronieken 27.)

Achaz: Regeerde zestien jaar (ongeveer 735–715 v.C.).
Tegen het advies van de profeet Jesaja sloot Achaz een
verbond met Assur. Door hem gaf Juda zich weer over aan
afgoderij. Hij offerde zelfs zijn eigen zoons in het vuur. 
(Zie 2 Koningen 16; 2 Kronieken 28.)
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Jehu: Regeerde 28 jaar (ongeveer 841–814 v.C.). Jehu werd
door een profeet gezalfd tot koning van Israël om het huis van
Achab te verwoesten. Hij maakte een eind aan de verering van
Baäl, maar vernietigde de gouden kalveren van Jerobeam niet.
(Zie 2 Koningen 9:1–10:36.)

Joachaz: Regeerde zeventien jaar (ongeveer 814–798 v.C.).
Joachaz introduceerde opnieuw de verering van
Baäl, waaraan zijn vader, Jehu, een eind had gemaakt. 
(Zie 2 Koningen 13:1–9.)

Joas: Regeerde zestien jaar (ongeveer 798–782 v.C.).
Joas zette de zonden van zijn vader, Joachaz, voort. 
(Zie 2 Koningen 13:10–25.)

Jerobeam II: Regeerde 41 jaar (ongeveer 793–753 v.C.).
Jerobeam regeerde twaalf jaar samen met zijn vader, Joas.
Hij was niet rechtschapen, maar hij was een machtige koning
die de Heer gebruikte om de vijanden van Israël te verslaan
en de mensen een laatste kans te geven om zich te bekeren.
(Zie 2 Koningen 14:23–29.)

Zekarja: Regeerde zes maanden (ongeveer 753 v.C.).
Zekarja, de zoon van Jerobeam, werd door Sallum vermoord.
(Zie 2 Koningen 15:8–12.).

Sallum: Regeerde één maand (ongeveer 751 v.C.). Sallum werd
door Menachem vermoord. (Zie 2 Koningen 15:10–15.)

Menachem: Regeerde tien jaar (ongeveer 752–742 v.C.).
Menachem vermoordde Sallum om koning te worden. Hij hief
hoge belastingen om Assur eer te betonen. (Zie 2 Koningen
15:14–22.)

Pekachja: Regeerde twee jaar (ongeveer 742–740 v.C.).
Pekachja, de zoon van Menachem, werd tijdens een militaire
staatsgreep vermoord. (Zie 2 Koningen 15:23–26.)

Pekach: Regeerde twintig jaar (ongeveer 752–732 v.C.).
Pekach begon zijn regeerperiode in een rivaliserend koninkrijk
ten oosten van de Jordaan, tijdens de regering van Menachem.
Door een tweede invasie van Assur werden veel Israëlieten
gevangengenomen. (Zie 2 Koningen 15:27–31.) M

icha
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Het einde van het noordelijke koninkrijk
van Israël

De Assyrische ballingschap
‘Daarom was de Here zeer vertoornd geworden op Israël
en had hen van voor zijn aangezicht verwijderd: niets bleef
er over dan alleen de stam van Juda’ (2 Koningen 17:18).

De Grote Zee

De Arabische woestijn

Babylonië

Medië

Assur

EGYPTE De

Schelfzee

Samaria

Hosea: Regeerde negen jaar (ongeveer 732–722 v.C.).
Tijdens de regering van Hosea was de gevangenschap van
Israël onvermijdelijk. Samaria werd rond 721 v.C. door Assur
verslagen en de meeste inwoners werden gedeporteerd.
Zij werden verstrooid en ‘de tien verloren stammen’ genoemd.
(Zie 2 Koningen 17:1–34.)
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DE  PROFETEN
Israël Allebei Juda

Hizkia: Regeerde 29 jaar (ongeveer 715–686 v.C.). Hizkia,
de zoon van Achaz, staat bekend als een van de meest
rechtschapen koningen van Juda. Hij maakte een einde aan
afgoderij, reinigde de tempel en hernieuwde de aanbidding van
Jehova. Door zijn getrouwheid sloeg de Heer een aanval van
Assur af en liet Hij Hizkia vijftien jaar langer leven. In die tijd
werd zijn zoon Manasse geboren. (Zie 2 Koningen 18–20;
2 Kronieken 29–32; Jesaja 36–39.)

Manasse: Regeerde 55 jaar (ongeveer 697–642 v.C.),
waarvan elf jaar samen met zijn vader, Hizkia. In 2 Koningen
21 staat dat Manasse goddelozer was dan de Amorieten die
door Israël waren verdelgd. Hij maakte al het goede dat zijn
vader had bereikt weer ongedaan. Hij verplichtte afgoderij
en doodde de profeten van Jehova. Hij offerde ook zijn eigen
kinderen aan valse goden. (Zie 2 Koningen 21:1–18;
2 Kronieken 33:1–20.)

Amon: Regeerde twee jaar (ongeveer 642–640 v.C.). Amon
zette de goddeloosheid van zijn vader, Manasse, voort en
werd door zijn dienstknechten vermoord. (Zie 2 Koningen
21:19–26; 2 Kronieken 33:21–25.)

Josia: Regeerde 31 jaar (ongeveer 640–609 v.C.). Josia,
die op achtjarige leeftijd de troon besteeg, heeft de meest
uitgebreide godsdienstige hervorming in de geschiedenis
van Juda tot stand gebracht. De wet van Mozes werd
opnieuw ontdekt en verkondigd. Helaas werd Josia tijdens
een campagne tegen de Egyptenaren gedood en zijn hervor-
mingen hielden geen stand. (Zie 2 Koningen 22:1–23:30;
2 Kronieken 34–35.)

Joachaz: Regeerde drie maanden (ongeveer 609 v.C.). Farao
verwijderde Joachaz en plaatste Eljakim, de broer van Joachaz,
op de troon. (Zie 2 Koningen 23:31–33; 2 Kronieken 36:1–4.)

Jojakim, of Eljakim: Regeerde elf jaar (ongeveer 609–598 v.C.).
Farao veranderde de naam van Eljakim in Jojakim. Jojakim ver-
wierp herhaaldelijk de raad van de profeet Jeremia en probeerde
hem te doden. Hij werd zelf gedood toen hij tegen Babel in op-
stand kwam. (Zie 2 Koningen 23:34–24:7; 2 Kronieken 36:5–8.)

Jojakin: Regeerde drie maanden (ongeveer 598–597 v.C.).
Jojakin en veel anderen werden naar Babel weggevoerd. 
(Zie 2 Koningen 2:8–17; 2 Kronieken 36:9–10.)
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DE KONINGEN VAN JUDADE KONINGEN VAN JUDA vervolg

Daniël
Jerem

ia Ezechiël

Koning Kores gaf rond 537 v.C.
toestemming voor de terugkeer van
de Joden naar Jeruzalem Haggai,
Zacharia en Maleachi waren na hun
terugkeer werkzaam als profeet
onder de Joden.

DE PROFETEN
Israël Allebei Juda

De ballingschap van het zuidelijke
koninkrijk Juda

De Babylonische ballingschap
‘Wie heeft Jakob tot plundering overgegeven en Israël aan
rovers? Is het niet de Here, tegen wie wij gezondigd hebben,
op wiens wegen zij niet hebben willen gaan, en naar wiens
wet zij niet geluisterd hebben?’ (Jesaja 42:24.)

De Grote Zee

De Arabische woestijn

Babylonië

Medië

Assur

EGYPTE De

Schelfzee

Samaria

Sedekia, of Mattanja: Regeerde elf jaar (ongeveer
597–586 v.C.). Sedekia verwierp ook de raad van de profeet
Jeremia om zich aan Babel over te geven. Hij sloot een
verbond met Egypte, waardoor Babel Jeruzalem verwoestte
en de Joden naar Babel werden weggevoerd. (Zie 2 Koningen
24:18–25:21; 2 Kronieken 36:11–21.)

Lehi
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Het ons bekende heelal
Een diameter van 40.000.000.000 lichtjaar

De dichtstbijzijnde 
melkwegstelsels

Een diameter van 150.000.000 lichtjaar
Miljoenen melkwegstelsels

Melkwegstelsel
Een diameter van 100.000 lichtjaar

Honderden miljarden sterren
Ons zonnestelsel

Een diameter van 0,000063 lichtjaar
Het zonlicht doet er ongeveer 5 uur 

over om Pluto te bereiken.

Onze aarde
Een diameter van 12.756 kilometer

0,000016 lichtjaar van de zon verwijderd
Het zonlicht doet er 8 minuten 

over om ons te bereiken.

Een lichtjaar is de afstand die licht met
een snelheid van 300.000 kilometer per
seconde in een jaar aflegt, ongeveer 
9,5 triljoen kilometer.

Ons melkwegstelsel en de 
dichtstbijzijnde stelsels

Een diameter van 4.000.000 lichtjaar

223



224
© 1998 PhotoDisc, Inc. Alle rechten voorbehouden.



225



226



227



0 0 2 3 4 5 8 9 1 2 0 6

Dutch 34589 120




